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“Somos uma espécie animal tão complexa 
quanto são complexas e plurais as linguagens 
que nos constituem como seres simbólicos, isto 
é, seres de linguagem” (SANTAELLA, 1983, 
p.2). 



 

 
 

RESUMO 
 
Esta dissertação se insere na linha de pesquisa Linguagens e Práticas Sociais, do 
programa de Pós Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Estado 
do Rio Grande do Norte (UERN) e tem como tema A representação de Donald Trump 
na mídia brasileira: uma análise visual das capas de revistas nacionais. Nossa 
hipótese é que as revistas nacionais que trazem Donald Trump como ator principal 
em suas capas fazem parte de um suporte político semiótico, que utilizam as imagens 
de maneira estratégica para dar representatividade aos sentidos sustentados pelo 
discurso visual na mídia.  Orientados por essa proposição, as seguintes perguntas de 
pesquisa foram definidas: Como os discursos imagéticos são apresentados nas capas 
de revista para produzir sentidos? Como a leitura de imagens podem revelar 
significados, presentes na elaboração e apresentação das capas?  Que estratégias 
visuais foram utilizadas nas capas de revista que deram destaque a Donald Trump? 
Nosso objetivo é identificar, com base na GDV, como os elementos imagéticos 
presentes em algumas capas de revista de circulação nacional que trazem Trump 
como elemento de destaque são apresentados com vistas a valorização e/ou 
desvalorização desse político. Para alcançarmos o nosso objetivo utilizamos como 
aporte teórico os pressupostos da Gramática do Design Visual -GDV- (KRESS E VAN 
LEEUWEN, 1996; 2006), e suas releituras (ALMEIDA, 2008, 2009, 2012; DIONÍSIO, 
2014; NASCIMENTO, BEZERRA E HEBERLE, 2011). Utilizamos também as 
caracterizações do gênero capa de revista a partir da perspectiva do gênero discursivo 
midiático (BAKTHIN, 2011; BAZERMAN, 2006; BATHIA, 2001; BIASI-RODRIGUES; 
ARAÚJO; SOUSA, 2009; PINHEIRO, 2002; PUZZO, 2009; VITORINO, 2008; SWALE 
1990). O corpus é composto por 6 capas das revistas nacionais de grande circulação 
Época, IstoÉ e Veja, nas quais a imagem principal é a do presidente norte americano. 
Nessas capas analisamos cada elemento visual que compõe o gênero em questão a 
partir dos três significados da GDV (representacional, interativo e composicional) e 
realizamos a leitura das imagens com vistas a desmistificar a ideia de neutralidade 
semântica e semiótica. Do ponto de vista metodológico, realizamos um mapeamento 
das capas de revista com base na GDV, dessa forma essa pesquisa é de natureza 
qualitativa/interpretativista. Os resultados obtidos demonstram que as imagens de 
Trump nas revistas de grande circulação nacional são discursos que estabelecem 
sentidos, e que cada elemento que compõem as capas é utilizado de forma estratégica 
para evocar os significados que a própria revista já possui, seguindo assim, um padrão 
semiótico, por assim dizer. 

 
Palavras-chave: Gramática do Design Visual. Gênero capa de revista. Donald Trump. 
Análise multimodal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 
This dissertation is inserted in the line of research of Sciences and Social Practices in 
the Graduate Program in Language Sciences of the State University of Rio Grande do 
Norte (UERN) and has as its theme The representation of Donald Trump in the 
Brazilian media: A visual analysis of national magazine covers. Our hypothesis is that 
the national magazines that bring Donald Trump as lead actor in their covers are part 
of a semiotic political support that use the images in a strategic way to give 
representation to the meanings sustained by the visual discourse in the media. Guided 
by this proposition, the following research questions were defined: How are imagery 
discourses presented in the magazine covers for the production of the senses? How 
can reading images reveal meanings present in the preparation and presentation of 
the layers? What discursive strategies were used in the magazine covers that made 
Donald Trump stand out? Our main objective is to identify, based on the GVD, how the 
visual elements present in some magazine covers of national circulation that bring 
Trump as an element of prominence are discursive with a view to the empowerment 
and / or disempowerment of this politician. In order to reach our goal, we used as a 
theoretical contribution the assumptions of the Grammar of Visual Design -GVD - 
(KRESS AND VAN LEEUWEN, 1996, 2006), and its re-readings (ALMEIDA, 2008, 
2009, 2012; DIONÍSIO, 2014; NASCIMENTO, BEZERRA E HEBERLE, 2011). We 
also use the characterizations of magazine cover genre from the perspective of 
discursive mediatic genre (BAKTHIN, 2011; BAZERMAN, 2006; BIASI-RODRIGUES; 
ARAÚJO; SOUSA, 2009; PINHEIRO, 2002; PUZZO, 2009; VITORINO, 2008; SWALE 
1990). The corpus is composed of 12 covers of national magazines in wide circulation 
in which the main image presents that North American president. In these layers we 
analyze each visual element that composes the genre in question from the three 
meanings of the GVD (representational, interactive and compositional) and we perform 
the reading of the images in order to demystify the idea of semantic and semiotic 
neutrality. From the methodological point of view, we perform a mapping of magazine 
covers based on GVD, in this way this research is qualitative / interpretative in nature. 
The results obtained demonstrate that Trump's images in national magazines are 
discourses that establish relations of power, and that each element that makes up the 
covers is used in a strategic way to evoke senses and meanings that the magazine 
itself already has, following a semiotic pattern. 
  
Keywords: Grammar of Visual Designer. Magazine covers. Donald Trump. Semiosis. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em tempos de risco à democracia e da aceleração mundial da ideia de um 

Estado mínimo, premissa maior da elite capitalista neoliberal que encabeça uma 

reforma política a nível global, este estudo objetiva investigar para entender, com base 

na GDV, como a mídia brasileira usa as estratégias visuais para atribuir sentidos e 

representatividade a figuras políticas de grande impacto social. Além disso, 

objetivamos:  entender como os discursos imagéticos produzem sentidos; entender e 

identificar como a leitura de imagens podem revelar significados presentes na 

elaboração e apresentação das capas; identificar as estratégias discursivas que foram 

utilizadas nas capas de revista que deram destaque a Donald Trump; e compreender 

como a GDV serve de aparato teórico para a leitura crítica de imagens;  

Essa pesquisa surge da necessidade de analisar como a mídia brasileira usa 

as estratégias visuais para atribuir sentidos e representatividade a figuras políticas de 

grande impacto na sociedade. A questão de pesquisa que norteia esse estudo é 

entender como a mídia brasileira faz uso de estratégias visuais na elaboração de 

capas, durante o período eleitoral norte americano, atribuindo sentidos e favorecendo 

na valorização/desvalorização de Donald Trump? 

 Donald Trump, candidato a presidente no ano de 2016 a uma das mais 

importantes potências mundiais, teve sua imagem demasiadamente utilizada em 

diversos jornais e revistas de circulação no Brasil e no mundo. Nossa hipótese é que 

as revistas nacionais que trazem Donald Trump como elemento principal em suas 

capas fazem parte de um suporte político semiótico, que utiliza as imagens de maneira 

estratégica para dar representatividade a sentidos sustentados pelo discurso visual 

na mídia. 

Enquanto candidato à presidência dos Estados Unidos, no ano de 2016, Donald 

Trump, ganhou destaque na imprensa brasileira gerando expectativas na mídia 

quanto às ações que seriam realizadas caso fosse eleito. Dono de um discurso 

polêmico, o candidato foi alvo de críticas e elogios na mídia, que estampavam capas 

de jornais ou revistas com sua imagem.  

Por ser polêmico em suas relações dialéticas (relação com as práticas sociais), 

desde o início da campanha eleitoral a imagem de Trump deu margem interpretativa 

e analítica para os discursos visuais presentes nas capas.  A partir disso, e pensando 



16 
 

 
 

em ler de forma crítica os elementos que compõem os textos visuais das capas, surge 

esta pesquisa, que traz como suporte teórico principal a Gramática do Design Visual 

(GDV), uma teoria proposta por Kress e Van Leeuwen (1996; 2006) que busca, dentre 

outras coisas, identificar as estratégias discursivas que as imagens trazem, com o 

objetivo de desmistificar a ideia de que são neutras, sem ideologia e sentidos 

(ALMEIDA, 2008). 

A necessidade atual de compreender os sentidos expostos nos mais diversos 

meios discursivos faz com que os estudos linguísticos levem em consideração os 

textos multimodais, tão presentes no nosso cotidiano (por meio da TV, internet, 

outdoors, revistas, dentre outros). Sendo assim, ignorá-los seria uma maneira limitada 

de perceber as diversidades discursivas. A teoria da leitura de imagens, proposta pela 

GDV, é pertinente para que possamos entender como a mídia nacional utiliza 

estratégias visuais para dar mais relevância e/ou menos relevância ao presidente 

eleito nos EUA, Donald Trump. 

Enquanto pesquisadora, objetivo enriquecer criticamente minha leitura com a 

análise proposta, de forma que possa identificar os mecanismos discursivos 

dominantes existentes nos textos imagéticos e, com isso, contribuir de forma sistêmica 

para que os estudos do discurso perpassem a leitura textual e perceba, nos textos 

multimodais, os diversos sentidos que ali se apresentam. 

Este estudo se insere como uma pesquisa de natureza 

qualitativa/interpretativista sob o enfoque da análise visual, a partir da teoria da GDV, 

de 06 (seis) capas das revistas brasileiras, Época, Veja e IstoÉ, que deram destaque 

ao presidente norte-americano Donald Trump, e se estrutura da seguinte maneira: no 

primeiro capítulo teórico, que é a fundamentação bibliográfica, realizamos uma 

pesquisa teórica a respeito da Gramática do Design Visual (GDV) de Kress e Van 

Leeuwen e os seus pressupostos, com base na teoria Hallidayana da Linguística 

Sistêmico Funcional (LSF), fazendo referência as metafunções que originaram as três 

categorias analíticas da GDV. Nesse momento utilizamos a teoria de Halliday (1985) 

como suporte teórico para a GDV e fazemos uma contextualização das duas teorias. 

Ainda neste capítulo, apresentamos a teoria geral da GDV de Kress e Van Leewuen 

(1996; 2006), dividindo o capítulo de acordo com as categorias de análise. Para 

facilitar a compreensão e a percepção das estratégias visuais na leitura das imagens, 

exibimos alguns exemplos para representar como a teoria se aplica.  
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No capítulo seguinte contextualizamos a pesquisa apresentando as 

circunstâncias em que este estudo foi desenvolvido com vistas a responder questões 

a respeito das particularidades do cenário político, em que Trump está envolvido e 

que motivou a sua grande exposição na mídia.  Além disso, trazemos também alguns 

aspectos conceituais sobre os gêneros discursivos, mais especificamente, o gênero 

midiático capa de revista. Identificamos como o gênero midiático se configura e quais 

as suas características. Mais adiante trazemos uma discussão a respeito do gênero 

capa de revista. Nesse momento buscamos compreender como as capas se 

configuram no seu aspecto formal e como podemos identificar esse gênero a partir da 

sua estrutura e da sua composição. 

 No terceiro capítulo, o de análise, trazemos explicações a respeito dos 

procedimentos metodológicos e os resultados das análises das seis capas de revista 

nacional que tiveram Donald Trump como elemento de destaque. E para finalizar, 

apresentamos algumas considerações finais, necessárias para complementar e trazer 

algumas constatações a respeito da pesquisa. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Multimodalidade e Gramática Visual: pressupostos para a leitura de imagens 

 

Alguns percursos teóricos precisaram ser feitos para que os estudos do 

discurso com base nos elementos visuais atingissem os resultados analíticos que 

conhecemos atualmente. A Gramática do Design Visual (GDV), abordagem 

multimodal que analisa os discursos imagéticos, surgiu dos postulados teóricos da 

Linguística Sistêmico Funcional (LSF) de Halliday, que tinha por foco principal a 

análise dos textos verbais. A seguir iremos traçar os caminhos que os estudos 

multimodais percorreram para se chegar a teoria da GDV e sua aplicação nessa 

pesquisa. 

 

2.2 Linguística Sistêmico Funcional: fundamentos para os estudos multimodais 

 

A leitura de imagens surge no cenário atual como um importante método para 

a compreensão dos sentidos postos nos mais diversos meios sociais. A 

predominância de elementos visuais nos meios digitais é inegável e não podem ser 

entendidos como neutros e sem sentidos. Cada recurso visual que se integra na língua 

tem um motivo e um objetivo para estar presente. Nascimento, Bezerra e Heberle 

(2011) afirmam que assim como a linguagem verbal, as imagens devem ser 

entendidas enquanto um sistema semiótico, ou seja, um conjunto de signos 

“socialmente compartilhados e regidos por determinados princípios e regularidades, 

que utilizamos para representar nossas experiências e negociar nossa relação com 

os outros” (NASCIMENTO, BEZERRA e HEBERLE, 2011, p.532). 

Com o objetivo de estudar como a linguagem relaciona os textos escritos com 

as imagens, isto é, como a língua se integra aos recursos visuais, sonoros e lexicais, 

surge a partir dos anos 1980, a teoria multimodal do discurso que, segundo Vieira e 

Silvestre (2015), dá-se por meio das pesquisas a respeito da Multimodalidade de 

Gunther Kress e Theo van Leeuwen (1996, 2006) e de Robert Hodge e Kress (1988), 

e da Linguística Sistêmico Funcional de Halliday (1985, 1994). Rompendo com os 

paradigmas dos estudos linguísticos que levavam em consideração apenas os textos 

escritos e falados, os estudos multimodais passam, portanto, a investigar como outros 

elementos semióticos significam nos diversos contextos sociais, pois como afirmam 
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Kress e Leeuwen (1996; 2006), os textos multimodais são aqueles que apresentam 

mais de uma forma de leitura e de significação. 

Nos estudos linguísticos atuais há um entendimento e um distanciamento das 

ideias funcionalistas de linguagem que se difundiu no início do século XX. Isso porque, 

nessa visão funcionalista, o sistema linguístico era modelado pelas funções que 

serviam. Já a linguagem verbal hoje é vista como um sistema de significação que 

interage com outros modos semióticos (linguagem corporal, espaço e linguagem 

visual). Essa interação permite que a linguagem verbal crie significados em contextos 

culturais e situacionais específicos. Dessa forma, completam Vieira e Silvestre (2015), 

essa combinação de diferentes modos semióticos para construir a comunicação é o 

que chamamos de multimodalidade.  

Uma das grandes pesquisadoras sobre os estudos multimodais e o ensino, 

Jewitt (2013), traz alguns conceitos a respeito do verbete “multimodalidade”. A autora 

entende a multimodalidade como uma abordagem interdisciplinar, a qual envolve na 

comunicação muito mais do que a língua, mas a representação e a interação. Isso 

significa que as abordagens multimodais se propõem a trazer conceitos, métodos e 

perspectivas de trabalho para que os elementos extralinguísticos (visuais, auditivos, 

gestuais) da interação e do ambiente sejam coletados, analisados e relacionados. 

Jewitt (2013, p. 250) contribui mais ainda com a seguinte explicação sobre o que é a 

multimodalidade: 

 

A multimodalidade é uma abordagem interdisciplinar extraída da 
semiótica social que entende a comunicação e a representação como 
mais do que uma linguagem e atende sistematicamente a 
interpretação social de uma série de formas de fazer sentido. Fornece 
conceitos, métodos e uma estrutura para a coleta e análise de 
aspectos visuais, auditivos, corporais e espaciais de interação e 
ambientes1. 

 

Dessa forma, para Jewitt (2013), a multimodalidade leva em consideração que 

a linguagem pode ser apenas um dos elementos da interação, fugindo da ideia de que 

ela sempre é o centro da comunicação. Numa perspectiva de estudo multimodal, 

todos os modos têm o potencial para contribuir com os significados. E todos esses 

 

1  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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modos (que fazem parte desse conjunto multimodal) precisam ser estudados e 

analisados de acordo com as escolhas, finalidades e significados disponíveis. 

 A teoria da Multimodalidade proposta por Kress e Leeuwen (1996; 2006) foi 

inspirada pela teoria da Linguística Sistêmico Funcional (LSF), de Halliday (1985), que 

defende que a gramática de uma língua vai muito além do que simples regras de 

correções. Para a LSF, a gramática é o que permite que os sujeitos do discurso 

representem a realidade social e cultural das experiências. O autor (1985) afirmava 

que nossas escolhas, no uso linguístico, aconteciam sempre em razão do contexto 

social. Dessa forma, para ele, a linguagem era um modo semiótico que servia para 

criar significados como escolhas. Além de que para Halliday (1985, p. 4) “existem 

muitos outros modos de significados, em qualquer cultura, os quais estão fora do 

campo da linguagem”, como a pintura, a música, a dança e assim por diante, isto é, a 

cultura pode ser entendida como um conjunto de sistemas semióticos.  

 A linguagem aparece, portanto, como construto social, na perspectiva de que 

a linguagem modela a sociedade e é modelada por ela. Por isso, Halliday (1985), 

identifica a presença de três propósitos principais da linguagem, isto é, três 

metafunções: ideacional, interpessoal e textual, que estão relacionados 

respectivamente com as seguintes variáveis de contexto: o campo, a relação e o modo 

(VIEIRA e SILVESTRE, 2015). Em resumo, podemos ver a relação entre as 

metafunções e as variáveis de contexto, no quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Metafunções de Halliday e respectivas variáveis de contexto 

METAFUNÇÕES VARIÁVEIS DE CONTEXTO 

Ideacional Campo 

Interpessoal Relações 

Textual Modo 

Fonte: Halliday (1985) 

 

 As metafunções permitem, portanto, que uma sentença textual seja observada 

sob vários ângulos, possibilitando interpretações diversas. Por metafunção ideacional, 

podemos compreender que se trata da construção da realidade por meio do 

enunciado, já que a linguagem pode ser utilizada para refletirmos sobre o mundo. Por 

isso que Halliday (1985) relacionou a metafunção ideacional ao campo. A metafunção 

interpessoal, por sua vez, refere-se à função linguística de interação com o outro. É 
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por meio dessa metafunção que os indivíduos se comunicam, interagem, 

compreendem e se fazem entender, dentre outras coisas. Essa metafunção trata, 

desse modo, da relação entre os envolvidos no discurso. Já a metafunção textual se 

refere a forma como os enunciados são organizados para que faça sentido. A 

organização, ou o modo de organizar o enunciado, é o que permite que a linguagem 

seja compreendida e, portanto, signifique (HALLIDAY, 1985). 

Halliday (1985) pretende com as metafunções mostrar as relações existentes 

entre a organização linguística e os elementos contextuais. Isso porque para o autor 

uma abordagem funcional deve levar em consideração o uso da linguagem em 

contextos, nos quais os significados são expressos quando observamos o todo, que 

inclui os contextos cultural e social, as relações entre os usuários da língua e o modo 

de construção linguística. Sendo assim, não é possível que se obtenha significados 

se as partes forem olhadas separadamente. Halliday e Hasan (1989, p. 23) confirmam:  

 

Os significados são entrelaçados em um tecido muito denso em tal 
maneira que, para entendê-los, não olhamos separadamente para as 
diferentes partes; em vez disso, olhamos para a coisa toda 
simultaneamente de um número de diferentes ângulos, cada 
perspectiva contribuindo para a interpretação total. Essa é a natureza 
essencial de uma abordagem2. 

 

Partindo das ideias propostas por Halliday (1989) que se voltavam para os 

estudos do sistema linguístico, Kress e van Leeuwen (1996; 2006), entendendo que 

os postulados teóricos da LSF poderiam se estender à outros modos de comunicação, 

se utilizam e se baseiam nessas posições teóricas para compreender  outros modos 

semióticos, mais especificamente, às imagens. A partir dos posicionamentos teóricos 

de Halliday (1989), Krees e van Leeuwen (1996) aplicam as teorias da LSF às imagens 

e criaram, assim, a Teoria Multimodal do Discurso, que alicerçou a Gramática do 

Design Visual, que por sua vez tinha como objetivo principal estudar as escolhas dos 

recursos visuais, mas com uma postura crítica (MACHIN e MAYR, 2012) . 

Surge, então, com as ideias propostas por Krees e van Leeuwen (1996) uma 

nova perspectiva de estudos da língua, que objetiva, dentre outras coisas, observar a 

 

2 The meanings are woven together in a very dense fabric in such a way that, to understand them, we 
do not look separately at its different parts; rather, we look at the whole thing simultaneously from a 
number of different angles, each perspective contributing towards the total interpretation. That is the 
essential nature of a functional approach. (Halliday e Hasan, 1989, p.23)  
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língua enquanto uma das (diversas) formas de significação do mundo, a Gramática 

do Design Visual. Isso porque observou-se a necessidade de levar em consideração 

não apenas os textos escritos, mas também os elementos visuais, tão presentes nos 

mais diversos gêneros (ALMEIDA, 2008). 

 A seguir trataremos das especificidades da GDV, buscando compreender 

como essa abordagem visual apresentam as categorias de análise fundamentais para 

a nossa pesquisa.  

 

2.3 Gramática do Design Visual: uma abordagem Multimodal 

 

Os estudos multimodais do discurso recebem, no final do século XX, as 

contribuições de Gunther Kress e Theo van Leeuwen (1996; 2006), fundadores da 

Gramática do Design Visual (GDV), que, conforme citado na subseção anterior, é uma 

adaptação para a linguagem visual das teorias de Halliday (1994) e Halliday e 

Matthiessen (2004). Kress e van Leeuwen, respectivamente, da Universidade de 

Londres e da Universidade de Tecnologia, na Austrália, trouxeram, no ano de 1996, 

as categorias analíticas da GDV para analisar as imagens e, com isso, desmistificar a 

ideia de que elas são meios de entretenimento, desprovidos de significados 

ideológicos (ALMEIDA, 2012). 

 Essa teoria nasce no campo da semiótica social como ferramenta crítico-

analítica para investigar as imagens com o objetivo de identificar e interpretar os 

significados ideológicos presentes nesse tipo de texto. Em outras palavras, Almeida 

(2012) nos apresenta a GDV como uma teoria que se propõe a identificar nos textos 

imagéticos os significados sociais, culturais e políticos relacionados.  

Podemos entender que a GDV se propõe à leitura dos textos visuais e às suas 

significações na sociedade. Isso por que nos últimos anos, segundo Kress e van 

Leeuwen (1996, 2006), as leituras visuais estão cada vez mais presentes nas 

comunicações e assim como os textos escritos, os elementos visuais que aparecem 

na comunicação não estão ali sem propósitos. As imagens produzem significados e 

apontam para interpretações particulares das formas de experiências de interação 

social. Os autores explicam que:  
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Significados pertencem à cultura e não a modos semióticos 
específicos [...]. Por exemplo, o que é expresso na linguagem através 
da escolha entre diferentes classes de palavras e estruturas 
oracionais, pode, na comunicação visual, ser expresso através da 
escolha entre os diferentes usos de cor ou diferentes estruturas 
composicionais. E isso afetará o significado. Expressar algo de 
maneira verbal ou visual faz diferença3 (KRESS E VAN LEEUWEN, 
1996, p.2) 

 

O que Kress e van Leeuwen (1996; 2006) pretendem com a afirmação acima é 

mostrar que, assim como a linguagem verbal é significada no meio social a partir dos 

conhecimentos prévios e culturais dos indivíduos envolvidos no discurso, os 

significados das imagens também pertencem à cultura. Por isso, a GDV aparece como 

uma alternativa para interpretar as diferentes formas de significados construídos 

visualmente em uma sociedade, mas que só pode ser efetivamente realizada se 

houver uma leitura multimodal integral nossa, que por sua vez, só é possível se 

levarmos em consideração os elementos culturais (VIEIRA e SILVESTRE, 2015). 

Conforme já mencionado na subseção anterior, a leitura de imagens aparece 

como uma necessidade atual nesse novo cenário tecnológico no qual estamos 

inseridos a partir da globalização e do intenso uso das novas tecnologias. Kress (1996; 

2006) afirmam que existe uma tendência de centrar a comunicação nos elementos 

visuais, ao perceber uma exposição maior as cores e imagens em jornais, e a 

presença dos meios televisivos, nos quais as imagens são predominantes. A esse 

respeito, Vieira e Silvestre (2015), completam que as novas tecnologias provocam 

avanços na sociedade, que por sua vez, aceleram as mudanças na maneira como os 

discursos são apresentados. 

 Dessa forma, desconsiderar o contexto comunicativo contemporâneo é deixar 

de ver as diversas maneiras de significação que se apresentam na sociedade com 

maior frequência por meio de símbolos e imagens. Assim, conforme Almeida (2009, 

p. 177), a grande contribuição da GDV para os estudos linguísticos têm sido “a inter-

relação estabelecida entre a gramática da linguagem e a da imagem”. 

Apesar de ter cunhado a teoria com o termo “gramática”, Kress e van Leeuwen 

(1996; 2006), preocupam-se em esclarecer que diferentemente da gramática 

 

3 Meanings belong to culture, rather than to specific semiotic modes. […]. For instance, what is 
expressed in language through the choice between different word classes and clause structures, may, 
in visual communication, be expressed through the choice between different uses of colour or different 
compositional structures. And this will affect meaning. Expressing something verbally or visually makes 
a difference. 
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tradicional ou normativa, que não considera os contextos e os sentidos e estuda as 

formas gramaticais de maneira isolada, a “gramática” a que se refere a GDV é, 

segundo seus fundadores, um conjunto de recursos para descrever a produção dos 

significados possíveis em uma imagem. Dessa forma, busca a descrição dos textos 

multimodais no objetivo de identificar como os produtores representam os elementos 

que compõem as estruturas visuais (KRESS e VAN LEEUWEN, 1996). 

Para que fosse possível identificar a representação de pessoas, lugares e 

coisas em uma imagem, isto é, interpretar os elementos que constituem as estruturas 

visuais, Kress e van Leeuwen (1996; 2006) apresentam as três categorias analíticas 

da GDV, que tem como base as metafunções de Halliday (1985). Entretanto, na GDV 

essas metafunções aparecem com o propósito de analisar os elementos imagéticos, 

servindo, portanto, como ferramentas de investigação para a leitura visual com o 

intuito de desmistificar a ideia de que as imagens são códigos desprovidos de 

ideologias (ALMEIDA, 2008). 

Assim como Halliday (1989) identificou a presença de três trabalhos semióticos 

da linguagem através das metafunções, Kress e van Leeuwen (1996; 2006), 

reelaboram as metafunções proposta pelo teórico para descrever e compreender os 

potenciais semióticos que compõem as imagens (DIONÍSIO, VASCONCELOS e 

SOUSA, 2014). Para tanto, eles reelaboram as metafunções hallidayanas, 

relacionando-as conforme quadro resumido elaborado por Almeida (2008, p.12):  

Quadro 2: As metafunções de Halliday e os significados de Kress e van Leeuwen 

Halliday Krees 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. 
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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: ALMEIDA (2008, p. 12) 

 

As metafunções de Halliday (1985) servem, contudo, de base para as 

categorias de análise das imagens de Kress e van Leeuwen (1996; 2006). As funções, 

que na GDV passam a ser chamadas de significados, portanto, segundo Nascimento, 

Bezerra e Heberle (2011), servem para categorizar as análises dos sentidos em textos 

não-verbais e textos multimodais. A seguir, especificaremos cada um desses 

significados, suas divisões e suas classificações de forma mais detalhada. 

 

2.4 Analisando gramaticalmente as imagens: os significados da GDV 

 

Conforme mencionado na seção anterior, os significados representacional, 

interativo e composicional estabelecidos pela GDV de Kress e van Leeuwen (1996; 

2006) derivam das metafunções propostas pela LSF, de Halliday (1989). De uma 

maneira geral, Almeida (2008), considera os significados representacionais como 

sendo aqueles responsáveis pelas relações entre os participantes representados. Já 

os significados interativos relacionam o produtor e leitor, seja para aproximá-los ou 

afastá-los. E por fim, os significados composicionais interligam os elementos da 

imagem, “integram os elementos representacionais e interativos em uma composição 

para que ela faça sentido” (ALMEIDA, 2008, p.23). 
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Cada significado proposto pela GDV, de Kress e van Leeuwen (1996; 2006), 

apresentam subdivisões que serão fundamentais para as análises das capas de 

revista propostas nessa pesquisa. Dessa forma, abordaremos a seguir cada 

significado e suas subdivisões, exemplificando cada processo e suas estruturas. 

 

2.4.1 Significado representacional 
 

Pensando na representação dos participantes envolvidos em uma imagem, 

Kress e van Leeuwen (1996; 2006), baseado na metafunção ideacional de Halliday 

(1989) nos apresentam o significado representacional. Essa função diz respeito as 

representações que as imagens permitem construir. Almeida (2008) completa que 

nela os participantes, que podem ser pessoas, objetos ou lugares e as ações serão 

observados a fim de buscar as estruturas construídas visualmente pela representação 

dos participantes da imagem. Podemos, portanto, dizer que o significado 

representacional analisa a imagem focando nas atividades desempenhadas pelos 

participantes internamente, sem levar em consideração os elementos extra imagem. 

Como o foco desse significado está a análise dos participantes, também 

chamados por Kress e van Leeuwen (1996; 2006) de atores e suas ações ou 

processos, os significados representacionais são classificados em narrativos ou 

conceituais. Almeida (2014) afirma que primeiro passo para uma análise desses 

significados é identificar os atores e se há presença ou não de processos (ações). É 

nesse momento que eles dividem essa categoria em estruturas narrativas ou 

conceituais. 

 

Esquema 1 - Estruturas representacionais 

 
Fonte: Kress e van Leewuen (1996, 2006) 
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Adiante estas estruturas serão apresentadas de maneira mais detalhada, com 

suas subdivisões e classificações.  

 

2.4.1.1 Estruturas narrativas 

 

Para classificar uma estrutura representacional como narrativa é necessário 

primeiramente observar se os participantes ou atores estão realizando ação. As 

estruturas narrativas, segundo Nascimento, Bezerra e Heberle (2011), são aquelas 

que apresentam ações entre os participantes ou sobre eles. Nelas, podemos 

identificar: a presença de participantes que praticam ou recebem a ação; presença de 

vetores indicando ação ou reação; e a indicação de tempo e espaço no qual o evento 

da imagem acontece.  

Os vetores são, segundo Câmara, citado por Almeida (1996), o traço imaginário 

que conecta o participante (ator) ao objeto (meta) dentro da cena onde a ação está 

sendo realizada na imagem. Em outras palavras, podemos dizer que o vetor é o 

movimento que emana ação. De acordo com o vetor e com os participantes é possível 

perceber quais são os tipos de processos narrativos que acontecem na imagem. 

 Nascimento, Bezerra e Heberle (2011) identificam, pois, que as 

representações narrativas podem ser realizadas por quatro tipos de processos “a) 

processos de ação; b) processos de reação; c) processos mentais; e d) processos 

verbais” (NASCIMENTO, BEZERRA e HEBERLE, 2011, p. 535) que serão detalhados 

na sequência. 

Os processos de ação, entendidos como a representação de ações na imagem, 

se classificam como transacionais, não-transacionais ou bidirecionais. Após identificar 

a presença de ação, devemos agora observar os participantes do processo narrativo, 

que irão ser classificados, segundo Almeida (2009), em: ator/reator e meta/fenômeno; 

dizente/anunciado; ou de experienciador/fenômeno.  

Nas ações transacionais, conforme Figura 1, identificamos a presença de mais 

de um participante e há a existência de vetor e meta. O participante que realiza a ação 

é chamado de ator. Quando há dois participantes, aquele a quem o vetor está dirigido 

se chama meta, isto é, no processo de ação transacional há a presença do ator e da 

meta, que são conectados por meio do vetor.  
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 Figura 1- Processo de ação transacional 

 

Fonte: https://bit.ly/2CEMv3h 

 

Há também nas ações transacionais o que Kress e van Leeuwen (1996; 2006) 

chamou de estrutura bidirecional (Figura 2). Nesse tipo de estrutura o ator e a meta 

participam ora da ação, ora da reação. No processo bidirecional os personagens 

envolvidos podem assumir o papel de ator e de meta, trocando de lugar conforme as 

ações que realizam. Nesse caso, Fernandes e Almeida (2008), afirmam que os 

participantes são denominados de interatores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://bit.ly/2rXJLb0 

 

Já no processo de ação não-transacional (Figura 3), há a presença de apenas 

um participante e de um vetor. Nesse caso, conforme afirma Almeida (2008), a ação 

não é direcionada a nada nem a alguém. Isto é, na estrutura visual não-transacional 

não existe meta representada. 

Figura 2 - Processo de ação bidirecional 
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Fonte: https://abr.ai/2SrU8j5 

 

Os processos de reação podem ser entendidos como a reação a algo ou a 

alguém na imagem. Nesse processo, o participante toma como ponto de partida um 

elemento dentro da imagem e não o leitor externo. Nascimento, Bezerra e Heberle 

(2011) afirmam que isso pode ser identificado pelo vetor formado pela linha de olhar 

do participante, que é dirigida a algo ou alguém da imagem que deixa de ser chamado 

de ator e passa a ser chamado de reator. Esses eventos de reação também se 

classificam como transacional ou não-transacional, conforme características já citadas 

anteriormente. 

Nos processos reacionais transacionais o reator tem na linha do olhar o que 

seria o seu objeto, que é facilmente identificado na imagem. Fernandes e Almeida 

(2008) completam que o objeto do olhar do reator nesse tipo de processo passa a ser 

chamado de fenômeno, conforme a Figura 4. 

Figura 3 - Processo de ação não-transacional 

 

-  
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Figura 5 - Processo de reação não-transacional 

 

Fonte: https://abr.ai/2GLL4Eu 

  

Já no processo de reação não-transacional identificamos, na Figura 5, que o 

reator observa algo extraimagem, o qual não conseguimos identificar. Quando é 

impossível ver para onde o reator dirige seu olhar, estamos diante de um processo de 

reação não-transacional (FERNANDES e ALMEIDA, 2008). 

 

 

 

 

Fonte: https://bit.ly/2VfjgeI 

 

Os processos mentais e os processos verbais são facilmente identificados 

pelos balões representacionais de pensamento e falas. Quando há a presença de 

balões de pensamento direcionando a um participante da ação se configura processos 

mentais. Quando há balões representacionais de fala há a presença de processos 

verbais (NASCIMENTO, BEZERRA e HEBERLE, 2011). Almeida (2009) afirma ainda 

Figura 4 - Processo de reação transacional 
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que Kress e van Leeuwen (1996; 2006) chamam de dizente o personagem que num 

processo verbal expressa sua fala, ou experienciador, aquele que expressa seus 

pensamentos em um processo mental, como no exemplo da Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://bit.ly/2VlewnI 

 

A partir das ações exercidas pelos participantes das imagens, foi possível, 

observar que as diversas maneiras de executar uma ação permitem interpretações e 

analises particulares. Entretanto essas análises também são possíveis quando o 

personagem está estático, sem movimentos. É isso que iremos averiguar adiante nas 

estruturas conceituais. 

 

2.4.1.2 Estruturas Conceituais 

 

Já na representação conceitual, o foco passa a ser não mais a ação dos 

participantes (representação narrativa), mas os atributos e as identidades deles. 

Nesse tipo de representação não há vetores, pois os participantes não executam 

ação. A representação conceitual possui algumas características específicas, 

conforme citam Nascimento, Bezerra e Heberle (2011, p. 536-537): 

 

a) disposição dos participantes em taxonomias, ou seja, 
agrupamentos por categoria; b) apresentação dos participantes em 
uma relação parte/todo; c) ausência de vetores; d) ausência ou menor 
detalhamento do pano de fundo, o que direciona o foco para os 
participantes e seus atributos.  

 

Figura 6 - Processos verbais e mentais 
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Os autores supracitados completam ainda que para que se realize as 

representações conceituais, alguns processos devem ser observados: processos 

classificatórios, processos analíticos e processos simbólicos. 

Quanto aos processos classificatórios, Fernandes e Almeida (2008), afirmam 

que se observa a simetria no arranjo de objetos da imagem. Isso significa que 

podemos classificar os objetos por meio da disposição dos elementos da imagem, 

definindo a que categorias eles pertencem. Nascimento, Bezerra e Heberle (2011) 

acrescentam que essa representação pode ser feita de forma explícita ou implícita. 

Na forma explícita há a presença de legenda para classificar os elementos em um 

grupo determinado. Diferentemente ocorre na forma implícita, em que essa 

identificação se faz por meio da assimilação e inferência dos elementos, que permitem 

classificá-los em uma categoria determinada. 

Almeida (2009) completa que dentro dessa categoria existe uma organização 

de pessoas, lugares ou objetos dentro do espaço visual a fim de demonstrar 

semelhanças das classes. Nos processos classificatórios existe a representação dos 

participantes em uma taxonomia hierárquica. E a autora completa que nessa 

hierarquia existe(m) participante(s) subordinado(s) em relação a participante(s) 

superordinado(s), conforme Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://nyti.ms/2HXHvrD 

 

Nos processos analíticos, as imagens são construídas com a relação 

parte/todo. Almeida (2009) identifica nesse tipo de processo o todo como o portador e 

as partes como atributos possessivos. Isso significa que no processo analítico 

Figura 7 - Processo Classificatório 
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observamos como uma parte de um objeto é selecionada na imagem para que o leitor 

faça associação e interpretação a partir dessa parte. Aqui podemos observar que o 

produtor da imagem evidencia uma determinada parte dela em detrimento do todo, 

permitindo algumas interpretações acerca da seleção.  

Fernandes e Almeida (2008) subdividem as estruturas conceituais analíticas 

em estruturadas e desestruturadas. Para as autoras, as estruturas conceituais 

analíticas estruturadas são aquelas que apresentam descrições sobre as partes. Já 

as desestruturadas são aquelas que não apresentam informações adicionais sobre o 

que representa a imagem na relação parte/todo. Na Figura 8 temos um exemplo de 

uma estrutura conceitual analítica, na qual as partes representadas na imagem (os 

atributos) representam alguns símbolos presentes na politica norte-americana, 

contudo por apresentar uma descrição do presidente pode se enquadrar no que Kress 

e van Leeuwen (1996; 2006) chamou de processo analítico estruturado: 

 

 

Fonte: https://shutr.bz/2RoVUnR 

 

E, por fim, Kress e van Leeuwen (1996; 2006) apresentam os processos 

simbólicos como aqueles nos quais são acrescidos elementos não naturais da 

imagem em si por meio de simbolismos. Os aspectos aparecem para dar um valor 

extra na imagem e podem se apresentar por meio de cores, tamanhos, posição, dentre 

outros. Nessa perspectiva, os processos simbólicos estabelecem o que os 

Figura 8 – Processo analítico 
 

 
 

 

 

Figura 9 - Processo Simbólico Atributivo  
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participantes de uma imagem significam e para isso acrescem elementos extra a 

imagem, dando-lhes simbolismos. 

Podemos afirmar, portanto, que nos processos simbólicos as identidades dos 

personagens são estabelecidas pelos atributos, constituindo uma relação entre 

portador (carrier) e seus atributos possessivos (ALMEIDA, 2009) e, podem, ainda, ser 

subdividido em atributivos e sugestivos. Os processos simbólicos atributivos são 

aqueles que utilizam recursos como tamanho exagerado do participante, intensidade 

de cores, tonalidades e/ou iluminação, foco, detalhamento entre outros recursos com 

o objetivo de salientar o participante e, assim, evidenciar sua identidade. Já os 

processos simbólicos sugestivos, ainda conforme Almeida (2009), são aqueles que 

possuem apenas o portador, sem atributos, apresentado de maneira menos 

detalhada, com menos foco e iluminação. Muitas vezes trazendo apenas a sombra ou 

o contorno do participante com o objetivo de representar traços intrínsecos ao 

portador, isto é, sua essência.  

Tomemos como exemplo a capa de revista a seguir, na qual um atributo é 

inserido no participante para dar-lhe identidades específicas: 

 

 

Fonte: https://bit.ly/2Rko9nQ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Processo Simbólico Atributivo

 

 

Figura 3 - Processo Simbólico Atributivo
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Logo em seguida, um exemplo de processo simbólico sugestivo. 

Fonte: https://abr.ai/2TfrKkj 

As subdivisões da função de representação acima explicadas servirão como 

fundamento para a análise proposta nesta pesquisa, bem como as outras categorias 

da GDV, que virão a seguir. Em resumo, podemos esquematizar a função 

representacional e suas subdivisões da seguinte forma: 

 

Esquema 2 - Significado representacional e suas subdivisões 

 
Fonte: Kress e van Leewuen (1996, 2006) 

Figura 10 - Processo Simbólico Sugestivo 
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Concluímos, assim, que o significado representacional, com a apresentação do 

resumo acima e as relações estabelecidas dentro da imagem através das 

representações conceituais e iniciaremos sequencialmente um novo olhar sobre a 

imagem. Com foco na relação entre o leitor e os participantes do texto imagético, a 

seguir explicaremos a metafunção interativa e suas subdivisões. 

 

2.4.2 Significado interacional 
 

A segunda metafunção proposta por Kress e van Leeuwen (1996; 2006) é a 

metafunção de interativa, na qual podemos identificar como os personagens da 

imagem interagem com os leitores. Conforme citado anteriormente, a metafunção 

interativa ou de interação vai se deter à investigação dos elementos presentes na 

imagem a partir da perspectiva do leitor, isto é, analisa os recursos a partir da 

interação entre o leitor e o produtor do texto imagético e não mais na representação 

dos participantes representados. 

Ainda de acordo com os autores supracitados e reforçado por Almeida (2009), 

a metafunção de interativa subdivide em quatro processos:  

 

 Esquema 3–  Estruturas Interacionais 

 
Fonte: Kress e van Leewuen (1996; 2006) 

 

As categorias acima servem como recursos visuais para que o leitor possa 

interagir com os participantes da imagem. Kress e van Leeuwen (1996; 2006) nos 

mostram como o olhar dos participantes, a distância em que esses participantes são 

retratados na imagem, o ângulo em que a imagem foi projetada e o grau de 
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congruência que ela estabelece com a realidade são elementos importantes para que 

haja a percepção da interação entre o observador e os participantes de um texto 

imagético. Nessa perspectiva, Almeida (2009, p. 309) elabora alguns 

questionamentos: 

 

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? 

 

Kress e van Leeuwen (1996; 2006) procuraram responder aos 

questionamentos supracitados por meio de explicações e exemplificações, mostrando 

como cada um desses recursos são utilizados nas imagens para promover a interação 

entre os participantes da imagem e quem os observa, que serão detalhados a seguir. 

 

2.4.2.1 Contato 

 

O primeiro processo foi denominado pelos fundadores da GDV de contato.  

Nele observa-se o olhar entre os participantes representados na imagem e o leitor. 

Quando há a presença de contato ocular entre eles, classifica-se como uma relação 

pessoal, na qual o participante da imagem parece requisitar algo ao leitor 

(NASCIMENTO, BEZERRA e HEBERLE, 2011). Esse olhar que o participante 

direciona aos olhos do leitor é um convite à interação e trata-se de um olhar de 

demanda (ALMEIDA, 2009), pois quando há o contato olho a olho há uma interação 

direta do leitor com o participante.  

O contato de demanda foi bastante delimitado por Kress e van Leeuwen (1996; 

2006) como uma estratégia que faz a diferença no processo de interação. Isso porque 

é no contato frente a frente que se estabelece uma relação imaginária entre o 

participante interno e o externo à imagem, ou seja, participante interativo 

(FERNANDES E ALMEIDA, 2008). A forma como o olhar do participante interno se 

direciona ao participante interativo é que vai definir a afinidade entre eles e criar uma 

interpretação de quem é o observador e qual o objetivo do olhar. Por exemplo, um 

olhar que demanda sedução será representado de uma forma diferente daquele que 
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demanda compaixão ou amizade. Esse tipo de contato pode ser identificado ao 

observar no exemplo da Figura 11, em que Trump visualiza o leitor olho a olho.  

 

 

Fonte: https://bit.ly/2rZMHUT 

 

Entretanto, quando o personagem não está olhando para o leitor, conforme na 

Figura12,  classifica-se essa relação como impessoal, na qual o personagem está 

apenas sendo exposto para que o interlocutor o observe, o contemple. Nesse caso, 

Kress e van Leeuwen (1996; 2006) classificam esse contato como oferta. O contato 

de oferta é, portanto, aquele no qual o personagem não interage com o leitor, apenas 

se oferece. 

 

 

Fonte: https://abr.ai/2s9795P 

 

Com relação ao olhar do participante, podemos, então, concluir que o contato 

permite uma maior ou menor impessoalidade do personagem representado com o 

Figura 11 - Contato de demanda

 
 

Figura 4 - Contato de demanda

 

Figura 12 - Contato de Oferta

 
 

Figura 5 - Contato de Oferta
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leitor. A seguir, trataremos da Distância Social, que trata da relação de intimidade 

entre o personagem e quem o observa. 

 

2.4.2.2  Distância Social 

 

Outro processo fundamental que parte da perspectiva do leitor da imagem para 

o participante representado é o que Kress e van Leeuwen (1996; 2006) chamou de 

distância social.  Nele observamos o posicionamento do personagem em relação ao 

leitor, se está distante ou próximo a ele. Esse recurso aparece como uma maneira de 

criar uma relação de intimidade ou de distanciamento do leitor. 

O efeito causado pela proximidade ou distanciamento do leitor foi observado 

pelos fundadores da GDV como um ponto importante a ser analisado na imagem. Isso 

porque a distância social é estabelecida pelos participantes da imagem através dos 

detalhes visuais que a aproximação ou distanciamento proporciona. Dessa forma, 

quanto mais próximo o personagem estiver do receptor mais íntima a relação se 

configura. 

Kress e van Leeuwen (1996; 2006) utilizam basicamente três planos de 

enquadramento, que, segundo Fernandes e Almeida (2008) foram baseados nos 

planos do cinema, para a formatação de sua linguagem, que podem ser sintetizados 

da seguinte forma: plano fechado (close shot), plano aberto (long shot) e plano médio 

(médium shot). 

O plano fechado (close shot) é aquele no qual o personagem é enquadrado da 

cabeça até os ombros, isto é, de perto. Nesse enquadramento, o efeito causado é de 

aproximação, intimidade. Segundo Almeida (2009), a aproximação dos personagens 

permite que traços da personalidade sejam representados na imagem, isso porque, 

no plano fechado, cada detalhe do rosto dos personagens é capturado, desde marcas 

até expressões faciais, conforme podemos observar na Figura 13. 
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Fonte: https://abr.ai/2EWBlJO 

 

Diferentemente do que acontece no plano fechado, no plano aberto (long shot), 

o personagem é enquadrado de longe, da cabeça aos pés. O efeito provocado por 

essa captura é, segundo Almeida (2009), o distanciamento entre o personagem e o 

leitor.  

Observando a Figura 14, podemos perceber que o plano aberto não permite 

que detalhes do rosto como expressões, marcas ou traços da personalidade sejam 

identificados. Há, nesse caso, um menor envolvimento ou uma menor intimidade entre 

o personagem e quem o observa. 

 

 
Fonte: https://bit.ly/2LExlOq 

 

Já o plano médio (médium shot) é aquele em que o personagem é enquadrado 

da cintura ou joelho até a cabeça. Ele é, segundo Almeida (2009, p. 183), “aquele que 

se situa entre a mais íntima das relações e a mais distanciada ou ausente”. É o plano 

intermediário entre o fechado e o aberto, que possui efeito diferente dos apresentados 

anteriormente. 

Figura 13 - Distância social – Plano Fechado (Close Shot)

 
 

Figura 6 - Distância social – Plano Fechado (Close Shot)

 

Figura 14 - Distância social – Plano aberto (long shot)

 

 

Figura 7 - Distância social – Plano aberto (long shot)
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 A consequência provocada por essa captura é de relação social, não sendo 

nem de uma relação íntima (ângulo fechado), nem de uma impessoal (ângulo aberto). 

O personagem representado em plano médio não é capturado com detalhes que o 

torne íntimo do leitor, nem com total distanciamento que indique impessoalidade, mas 

com uma certa relação social, conforme pode ser constatado na Figura 15. 

 

 

                                      Fonte: https://glo.bo/2LGSOpP 

 

Na Distância Social verificamos como o personagem é capturado na imagem, 

a partir da aproximação ou distanciamento com o leitor. Essa captura, que pode ser 

feita através de ângulo aberto, fechado ou médio é que permite que o receptor se sinta 

mais ou menos intimo do personagem. A seguir, observaremos como o personagem 

é representado em sua relação com o interlocutor a partir do seu posicionamento, da 

sua perspectiva. 

 

2.4.2.3 Perspectiva 

 

As estruturas visuais podem também ser interpretadas a partir da posição que 

o personagem da imagem ocupa. Desse modo, o conceito de perspectiva diz respeito 

a interação que o personagem da imagem tem com o leitor, provocada a partir do 

posicionamento daquele, que pode, por sua vez, projetar maior ou menor 

envolvimento com o este (NASCIMENTO, BEZERRA e HEBERLE, 2011). 

Figura 15 - Distância social – Plano médio (médium shot)

 

 

Figura 8 - Distância social – Plano médio (médium shot)
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Kress e van Leeuwen (1996; 2006) estabelecem essa relação a partir de três 

ângulos: frontal, obliquo e vertical, os quais se referem a como o personagem está 

disposto na imagem e qual a representatividade dessa organização para a interação 

com o interlocutor. 

O ângulo frontal é, segundo os autores, aquele em que o personagem está de 

frente para o leitor (Figura 16), o que possibilita um maior envolvimento entre eles. 

Almeida (2009) completa ainda que, no ângulo frontal, o leitor é convidado a fazer 

parte do mundo retratado na imagem, tendo em vista a proximidade entre ambos. 

 

 

                                      Fonte: https://bit.ly/2RlPbLq 

 

O ângulo obliquo (Figura 17) é aquele em que o personagem está posicionado 

de lado, dirigido para algo ou alguém que não é o leitor. A utilização dessa posição de 

lado está associada a um menor envolvimento entre o personagem e o leitor. Almeida 

(2006) cita Kress e van Leeuwen (1996; 2006) afirmando que quando o ângulo obliquo 

é utilizado está implícito que o receptor não faz parte do mundo em que o personagem 

está representado. 

 

Fonte: https://abr.ai/2s9795P 

Figura 16 - Perspectiva – Ângulo frontal

 
 

Figura 9 - Perspectiva – Ângulo frontal

 

Figura 17 - Perspectiva – Ângulo oblíquo
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Já o ângulo vertical possui três variantes identificadas por Kress e van Leeuwen 

(1996; 2006) como sendo determinantes para o estabelecimento das relações de 

poder: ângulo alto, ângulo baixo e ângulo linear. 

Esse recurso serve para valorizar ou desvalorizar o leitor através do ângulo em 

que a câmera se projeta e do efeito visual causado por essa projeção. No ângulo alto, 

a câmera se projeta de cima, representando o personagem de cima para baixo na 

imagem. Já no ângulo baixo, a lente é projetada de baixo, representando o 

personagem de baixo para cima. No ângulo linear ou nível ocular é projetada no 

mesmo nível do olhar do personagem, representando-o no mesmo plano de visão. 

Entretanto, a posição da câmera, e consequentemente da imagem, não são 

escolhidas de forma aleatória. Segundo os teóricos da GDV, cada posição adotada 

causa um efeito de relação de poder diferente. No ângulo alto (Figura 18) , há um 

maior poder do leitor sobre a imagem, que vê tudo de cima. No ângulo baixo (Figura 

19), há um maior poder por parte do personagem da imagem em relação ao leitor, 

pois nesse caso o personagem está representado de baixo para cima, dando-lhe mais 

poder simbólico. Já no ângulo linear (Figura 20), no nível do olhar, há um grau de 

igualdade entre o leitor e a imagem, no qual o personagem e o leitor são 

representados no mesmo patamar de poder.  

 

Figura 18 – Perspectiva – Ângulo Vertical Alto 

 

 

Fonte: https://bit.ly/2jHwdxx 
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Figura 19 – Perspectiva – Ângulo Vertical Baixo 

 
 

Fonte: https://abr.ai/2QYgFHs 
 

Figura 20 – Perspectiva – Ângulo Vertical Linear 

 
 

Fonte: https://bit.ly/2rZMHUT 

 

A perspectiva permite, assim, o empoderamento e/ou desempoderamento do 

personagem representado por meio do ângulo em que ele está projetado. A seguir 

trataremos, contudo, de outro elemento bastante importante na relação entre o leitor 

e o personagem, que é o grau de verdade dos indivíduos representados nas imagens. 

 

2.4.2.4  Modalidade 

 

Na leitura de imagens quando se utiliza o termo modalidade é para se referir a 

algum participante representado nela como se fosse real (KRESS e VAN LEEUWEN, 
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1996). Nessa categoria, o objetivo é determinar o valor da representação, que pode 

ter maior ou menor grau de verdade a depender dos recursos visuais utilizados (cor, 

detalhes, fundo, etc.). 

Kress e van Leeuwen (1996; 2006) afirmam que a modalidade pode ser alta ou 

baixa. Eles consideram alta aquelas imagens que estão mais contextualizadas e 

próximas da realidade, e de baixa modalidade aquelas que estão mais próximas do 

irreal. A partir disso, algumas demarcações são utilizadas para modalizar as imagens, 

que, segundo Fernandes e Almeida (2006, p.22), são:  

 

utilização de cor - saturação / diferenciação / modulação da sombra 
à cor plena. 
contextualização – sugestão de profundidade – técnica de 
perspectiva (da ausência do cenário ao cenário mais detalhado). 
iluminação – grande luminosidade até quase a ausência desta. 
brilho – luminosidade em um ponto específico (nível máximo de brilho 
até os tons de cinza). (grifos dos autores). 

 

Kress e van Leeuwen (1996; 2006) ainda acrescentam que existem outros 

marcadores de modalidade, que seriam, além dos mencionados acima por Fernandes 

e Almeida (20016), a representação e a profundidade, totalizando, segundo os 

autores, 08 (oito) marcadores de modalidade. Essa quantidade se dá porque, 

conforme eles, a saturação, a diferenciação e modulação da sombra seriam cada um, 

também, um tipo de marcador de modalidade. 

Para critérios de classificação da modalidade, Kress e van Leeuwen (1996; 

2006) denominam as modalidades como naturalistas ou sensoriais. As primeiras 

(Figura 21) são aquelas imagens que apresentam maior concordância com a realidade 

vista a olho nú. Nesse sentido, o uso de cores saturadas ao invés do preto e branco; 

cores diversificadas ao invés de monocromáticas; a contextualização da imagem; 

dentre outros são elementos que aumentam a modalidade de uma imagem 

(ALMEIDA, 2009). 

Já quando as imagens são retratadas provocando no leitor efeitos que fogem 

do real, ou efeitos mais-que-real, através de impactos sensoriais, Almeida (2009) 

afirma que a modalidade naturalista diminui, dando espaço a o que Kress e van 

Leeuwen (1996; 2006) classificou como modalidade sensorial (Figura 22). 
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Figura 21 - Modalidade naturalista 
 

 

 
Fonte:https://cnnmon.ie/2rY9KPL 

 

Figura 22 – Modalidade sensorial 

 

 
Fonte: https://bit.ly/2SqcCjV 

 

Almeida (2009) traz ainda mais dois tipos de modalidade: a científica e a 

abstrata. Essas modalidades não estão preocupadas em estabelecer uma verdade 

visual de similaridade, mas de equivalência de verdade na representação do que está 

sendo exposto. Nelas se enquadram os mapas, planta-baixa, gráficos, dentre outros. 

O significado interacional será abordado na prática mais adiante com a análise 

de algumas capas de revista de grande circulação nacional que possuem Trump como 

elemento de destaque. Nessa análise tomaremos todos os processos acima descritos 

para identificar a interação entre os elementos presentes na imagem e os leitores. Em 

resumo, podemos esquematizar o significado interacional da seguinte forma: 
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Esquema 4 - Significado Interacional e suas subdivisões 

 
Fonte: Kress e van Leewuen (1996; 2006) 

 

2.4.3 Significado composicional 
 

A terceira e última metafunção proposta pela GDV de Kress e van Leeuwen 

(1996; 2006) é chamada significado composicional, no qual descreve como os 

elementos internos, que compõem a imagem, são organizados de acordo com o 

espaço que ocupam. Diferentemente dos significados representacionais e interativas 

que, respectivamente, correspondem aos papéis que os representantes exercem na 

imagem e da interação que os componentes da imagem realizam com os leitores, o 

significado composicional observa a formação das imagens, com o objetivo de 

identificar como os significados são representados de acordo com a posição dos 

elementos nas estruturas imagéticas. 
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Essa função apresenta três aspectos: valor da informação, enquadramento e 

saliência, de acordo com o esquema abaixo: 

Esquema 5 - Significado Composicional 

 
Fonte: Kress e van Leewuen (1996; 2006) 

 

2.4.3.1 Valor da Informação 

 

Por valor da informação, podemos entender, o recurso de diagramação da 

imagem no qual o valor dos elementos de uma página se dá de acordo com o 

posicionamento que ocupa. Pode ser analisado de acordo com Kress e van Leeuwen 

(1996; 2006) a partir de três dicotomias de uma zona pictórica, conforme esquema 

abaixo: 

 

Esquema 6 - As dimensões do espaço visual 

 
Fonte: Kress e van Leeuwen (2006, p. 197) 

 

As dimensões acima descritas seguirão nesse posicionamento dependendo da 

cultura em que determinada imagem foi construída, para assim, poder identificar o 

valor da informação. Na cultura ocidental, os posicionamentos direita/esquerda 
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representam o novo e o dado respectivamente. Isso significa que os itens localizados 

à esquerda contêm informações já fornecidas e compartilhadas. Diferentemente do 

que ocorre nos itens localizados à direita, que trazem novas informações. Essa é, 

segundo Kress e van Leeuwen (1996; 2006), a estrutura dado e novo. 

 Ainda na visão dos autores supracitados, essa estrutura é ideológica porque o 

dado é imposto pelo produtor da imagem com a intenção de que o leitor tenha a 

percepção de que aquela informação apresentada à esquerda já é conhecida. O dado 

é, portanto, intencionalmente colocado à esquerda com o objetivo de ser lido como 

algo já visto. O mesmo acontece com o novo, que se apresenta à direita como a 

informação que ainda não é conhecida, por isso, uma informação nova. 

Já a diagramação organizada entre topo/base representa o valor ideal/real. Isso 

por que os elementos localizados no topo geralmente apresentam informações 

idealizadas ou genéricas, enquanto os elementos localizados na base apresentam os 

benefícios reais do produto. Já o posicionamento centro/margem representam, 

respectivamente, a informação principal da imagem no centro, e as informações 

secundárias ou menos importantes nas margens, conforme Figura 23. 

 

Figura 23 - Valor da informação- Topo/Base/Centro, Dado/Novo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: https://bit.ly/2rYft8l 
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2.4.3.2 Estruturação 

 

Na estruturação observamos se os elementos da imagem estão interligados 

(com ausência de linhas dividindo-os), separados (quando existe uma linha divisória 

entre os elementos, dando a ideia de que eles têm espaços determinados e não são 

inter-relacionados) ou segregados (quando estão totalmente separados) 

(NASCIMENTO, BEZERRA E HERBELE, 2008). 

A ausência (Figura 24) ou presença (Figura 25) de linhas divisórias servem 

para dar unidade ou separação aos elementos presentes na estrutura imagética. 

Quando há uma linha imagética que separa os elementos das imagens de forma 

evidente, Kress e van Leeuwen (1996; 2006), classificam a estruturação de baixa, 

entretanto, quando essa linha imaginária não é evidente, isto é, quando os elementos 

da imagem apresentam unidade, os autores classificam a imagem como de alta 

estruturação. 

      Figura 24 – Estruturação baixa                              Figura 25 – Estruturação alta  

                

 
                Fonte: https://bit.ly/2R0IH5v                             Fonte: https://wapo.st/2GUGwf8 
 
 

2.4.3.3 Saliência  

 

E por fim, na saliência, observam-se as estratégias utilizadas para dar maior 

ou menor valor aos elementos da imagem. Nessa estratégia podemos observar as 

proporções de tamanho dos elementos da imagem (Figura 26), bem como sua posição 

em primeiro ou segundo plano, visando a valorização de determinados itens (Figura 

28). Pode se dar por meio da suavização de tons, cores, contrastes, dentre outras 

estratégias (Figura 27). 

Nascimento, Bezerra e Herbele (2008) esclarecem que o tamanho 

representado por determinado objeto em detrimento de outro é uma estratégia de 
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valorização deste objeto sobre aquele. Outra estratégia é a coordenação de cores, 

que é empregada para destacar, uniformizar ou estabelecer relações de semelhanças 

ou diferenças entre os itens presentes na imagem. Além do tamanho e da 

coordenação de cores, o foco da imagem também é uma estratégia de valorização, 

no qual o objeto focalizado é mais saliente do que o objeto sem foco, contribuindo 

para que o primeiro tenha mais valor do que o segundo. 

 

 
Fonte: https://bit.ly/2rYgxJn             Fonte: https://bit.ly/2LJFgdu 

 

Fonte: https://bit.ly/2Tcybo6 

 

Em resumo, podemos esquematizar o significado composicional da seguinte 

forma: 

 

Figura 26 - Saliência - Tamanho

 

 

 

Figura 28 - Saliência – Plano de fundo 

 

Figura 11 - Saliência – Plano de fundo 

Figura 27 - Saliência - Cores

 

 

 

https://bit.ly/2LJFgdu
https://bit.ly/2Tcybo6
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Esquema 7 -  Significado composicional e suas subdivisões 

 

Fonte: Kress e van Leewuen (1996; 2006) 

 

Todas as estratégias supracitadas são conceitos básicos da GDV que servirão 

de base para a análise proposta por essa pesquisa. Mais adiante iremos ver como 

essas estratégias se aplicam no gênero capa de revista e como a figura do presidente 

norte americano Donald Trump é utilizada nesse gênero como um texto multimodal.   

A seguir, contextualizamos a pesquisa, com a apresentação das circunstâncias 

políticas e sociais em que Donald Trump estava inserido e que motivou sua grande 

exposição na mídia. Trataremos também de abordar o gênero capa de revista e os 

seus aspectos formais, com o objetivo de identificar os elementos multimodais 

presentes neles. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

No ano de 2016, nas eleições norte americanas para presidência dos Estados 

Unidos, Donald Trump, candidato pelo Partido Republicano concorre e vence as 

eleições contra Hillary Clinton, do Partido Progressista. As eleições geraram muita 

repercussão tanto na imprensa nacional quanto internacional, devido a postura 

adotada por Trump durante a campanha. Dono de um discurso polêmico, o candidato 

foi alvo de críticas ou elogios na mídia, que não deixava de estampar capas de jornais 

ou revistas com a sua imagem. 

Trump, após vencer o processo eleitoral, é demasiadamente exposto nos 

diversos meios de comunicação, tanto por ser um homem com discursos polêmicos, 

como por ser o candidato à presidência de uma importante potência mundial. A união 

desses dois fatores foi o grande motivo das revistas explorarem sua figura nas capas. 

É sabido que a mídia faz uso de diversas estratégias para que endosse ou 

refute determinados discursos. A imagem de Trump explorada nas capas de revistas  

brasileiras é um objeto passível de análise, visto que se trata de um suporte político 

semiótico que faz uso das imagens de maneira estratégica, dando representatividade 

a sentidos sustentados pelo discurso visual. 

A grande exposição de Trump na mídia permitiu que essa pesquisa se 

estabelecesse, com o objetivo de identificar nas estruturas visuais, como a imagem 

dele foi utilizada pela mídia brasileira com o objetivo de trazer sentidos e significados 

particulares a respeito da sua campanha política. Dessa forma para que fosse possível 

realizar e leitura de imagens de Trump nas capas de revistas brasileiras, foi escolhida 

a teoria da Gramática do Design Visual como base teórica, com vistas a desneutralizar 

os sentidos das imagens. 

Assim sendo, as revistas brasileiras Época, IstoÉ e Veja, que trouxeram Trump 

em suas capas, foram escolhidas como objetos de análise. Em um período 

compreendido entre 19 de junho de 2016 a 20 de janeiro de 2017, datas oficiais 

respectivas do lançamento da campanha e da posse do presidente, foram observadas 

as capas, com base na teoria da GDV, bem como nos aspectos formais do gênero, 

que possui particularidades na sua composição.  
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A seguir trataremos de apresentar alguns elementos dos gêneros discursivos 

e caracterizar, especificamente, como se estrutura e organiza o gênero capa de 

revista. 

  

3.1 Aspectos conceituais sobre os gêneros 

 

O estudo dos gêneros vem sendo cada vez mais discutidos nos ambientes 

acadêmicos, dado o grau de importância que eles têm na utilização da linguagem. Os 

gêneros não se baseiam apenas nas questões formais das estruturas textuais, mas 

no uso linguístico enquanto prática social, isto é, eles passam a ser observados 

enquanto elemento organizador das diversas atividades humanas.  

As atividades humanas são chamadas por Bakthin (2011) de multiformes, pois 

existem incontáveis possibilidades de atividades, assim como os gêneros, que são 

infinitos e heterogêneos. Sua heterogeneidade se dá pela infinitude de possibilidades 

das ações humanas, que só são possíveis com a utilização da língua e 

consequentemente dos gêneros, que segundo Bakhtin (2011) se originam de cada 

situação social. Apesar de considerá-los como relativamente estáveis, é inegável a 

sua versatilidade no propósito comunicativo. Isso significa que na comunicação, 

quando utilizamos determinado gênero, seguimos um padrão de regularidade que nos 

possibilita uma diversidade de maneiras de utilizá-lo. E isso se torna possível pelo seu 

caráter multiforme e heterogêneo. 

Além disso, podemos observar também que atualmente os gêneros, por serem 

vistos como elementos de estruturação social, eles saem do formalismo e passam a 

ser compreendidos como práticas sociais. Dessa forma, mudam de acordo com as 

mudanças na sociedade. Esse fato pode ser confirmado ao observarmos que  se 

transformam com o passar dos anos, com os avanços tecnológicos, ou até mesmo 

nos ambientes profissionais, educacionais, etc. Em suma, podemos identificar a 

versatilidade dos gêneros de acordo com as mudanças na sociedade. Interessa-nos, 

nessa perspectiva, entender como o gênero é utilizado levando em consideração 

esses fatores sociais. Por esse motivo ideias como as de Bazerman (2006), Swales 

(2001) e Bhatia (2001) são importantes para que possamos analisar o gênero capa 

de revista com o objetivo de entender como se dá a construção dos sentidos.  

Em seus estudos sobre gêneros para contextos profissionais e acadêmicos, 

Swales (1990) inicialmente percebia o gênero como uma fórmula textual, o que, 
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segundo Biasi-Rodrigues, Araujo e Sousa (2009), trariam consequências 

devastadoras para o ensino, visto que reduziria a noção de gênero e impediria que o 

seu uso fosse produtivo na escola e que a habilidade de comunicação fosse eficaz 

através do gênero em contextos diversos. O autor passa a se preocupar, então, com 

o contexto, já que apenas as estruturas linguísticas não dariam conta de compreender 

um texto.  

Visando resolver esse problema, Swales (1990) formula seu próprio conceito 

de gênero, com base em cinco características: a ideia de classe, o propósito 

comunicativo, prototipicidade, lógica ou razão subjacente e terminologia. É importante 

ressaltar que o autor sempre teve em mente o ensino quando se propôs a conceituar 

sobre gêneros. Dessa forma, as cinco características foram fundamentais para que se 

chegasse a sua identificação.  

 A primeira característica é a ideia de classe, que trata de classificar textos 

semelhantes que pertencem a um determinado gênero como eventos comunicativos. 

Isto é, para o autor, o gênero é uma classe de eventos comunicativos que são 

realizados por meio da linguagem verbal. Eventos esses que “são constituídos do 

discurso, participantes, funções do discurso e ambiente onde se produz e se recebe 

o discurso” (BIASI-RODRIGUES; ARAÚJO; SOUSA, 2009, p.21). 

Em segundo lugar, Swales (1990) afirma que os eventos comunicativos são 

constituídos em torno do propósito comunicativo de membros da comunidade 

discursiva. Isso por que é o propósito que vai motivar ações e vai também possibilitar 

a identificação do gênero.  Para o teórico, o gênero deve sempre levar em 

consideração o contexto, sendo impossível analisá-lo apenas por meio de análises 

dos elementos linguísticos, isto é, a noção de gênero é visto como evento social ou 

comunicativo e não apenas como texto. Daí, portanto, a importância do propósito 

comunicativo para sua teoria, que em determinado momento recebeu grandes críticas 

por ter sido colocado como centro dos seus estudos.  Posteriormente, Swales (2004) 

tira do propósito comunicativo a responsabilidade de ser o centro para os seus estudos 

e passa a reconhecê-lo apenas como um dos elementos a se considerar. 

Em um terceiro momento, Swales (2004), entende por prototipicidade os textos 

que melhor se adéquam às características do gênero, pois os textos que melhor 

tipificam os textos dos grupos são aqueles que se integram no gênero (BIASI-

RODRIGUES; ARAÚJO; SOUSA, 2009) 



56 
 

 
 

A quarta característica é a lógica ou razão subjacente que é o que o autor 

considera como a lógica que permite aos membros da comunidade reconhecer o 

gênero. Essa razão tem relação direta com o propósito comunicativo, visto que o 

gênero é convencionado para servir a um propósito determinado. Em outras palavras, 

podemos explicar que um gênero segue uma lógica ou uma razão para que exista e 

se apresente da forma que está, e é essa noção que permite que um gênero seja 

reconhecido como tal. 

A quinta característica é a que Swales (1990) chamou de terminologia que se 

refere aos nomes atribuídos aos gêneros pelos membros experientes de uma 

comunidade discursiva. A terminologia seriam os termos que a comunidade discursiva 

usa para entender a ação retórica dos eventos comunicativos. Entretanto esse critério 

é passível de falhas, haja vista que as nomenclaturas podem variar de acordo com a 

comunidade, bem como pode manter-se, mas sofrer alterações quanto a atividade 

que o gênero realiza. Dessa forma, na terminologia também existem fatores 

problemáticos, que são superados em seus estudos posteriores. 

A partir desses cinco critérios, Swales (1990) elabora seu conceito de gênero: 

  

Um gênero compreende uma classe de eventos comunicativos, cujos 
membros compartilham conjuntos de propósitos comunicativos. Esses 
propósitos são reconhecidos pelos membros experientes da 
comunidade discursiva dos pais e, então, constituem a lógica do 
gênero. Esta lógica molda a estrutura esquemática do discurso e 
influencia e restringe a escolha do conteúdo e do estilo. O propósito 
comunicativo é tanto um critério privilegiado como um critério que 
opera para manter o propósito de um gênero, tal como aqui concebido, 
estritamente focado em ações retóricas comparáveis. Além do 
propósito, exemplares de um gênero exibem vários padrões de 
similaridade em termos de estrutura, estilo, conteúdo e público-alvo. 
Se todas as expectativas de alta probabilidade forem realizadas, o 
exemplar será visto como protótipo pela comunidade discursiva dos 
países. Os nomes de gênero herdados e produzidos pelas 
comunidades discursivas e importados por outras, constituem uma 
valiosa comunicação etnográfica, mas geralmente precisam de uma 

validação posterior (SWALES, 1990, p. 58, tradução nossa). 4 

 

4  A genre comprises a class of communicative events, the members of which share some set of 
communicative purposes. These purposes are recognized by the expert members of the parent 
discourse community, and thereby constitute the rationale for the genre. This rationale shapes the 
schematic structure of the discourse and influences and constrains choice of content and style. 
Communicative purpose is both a privileged criterion and one that operates to keep the scope of a genre 
as here conceived narrowly focused in comparable rhetorical action. In addition to purpose, exemplars 
of a genre exhibit various patterns of similarity in terms of structure, style, content and intended 
audience. If all high probability expectations are realized, the exemplar will be viewed as prototypical by 
the parent discourse community. The genre names inherited and produced by discourse communities 
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O conceito de gênero, elaborado pelo estudioso, sofreu mudanças com o 

avanço das suas pesquisas, principalmente, no que tange ao papel do propósito 

comunicativo que antes era tido como o elemento central na identificação de um 

gênero ou, ainda, que era a motivação para a ação retórica.  Swales (2004) publica 

em seu novo estudo uma outra perspectiva para o conceito de gênero, a partir da 

revisão do papel do propósito comunicativo das ações retóricas. Essa revisão se dá a 

partir da ideia de que não é possível identificar os propósitos comunicativos dos 

gêneros de forma clara e objetiva, já que neles podem haver mais de um propósito 

(BIASI-RODRIGUES; ARAÚJO; SOUSA, 2009). 

O estudo dos gêneros com enfoque nas abordagens socioretóricas, com o 

objetivo de analisar o comportamento linguístico e os propósitos comunicativos, 

também é desenvolvido por Bhatia (1993) que, dentre outras coisas, investigou os 

gênero em contextos acadêmicos e profissionais.  Em uma de suas publicações, 

Bhatia (2001) traz contribuições significativas para entender nosso corpus, visto que 

busca compreender o uso da linguagem com o intuito de responder a seguinte 

pergunta: por que os membros de uma comunidade discursiva utilizam a língua como 

fazem? Nessa perspectiva, aponta três traços importantes que caracterizam os 

gêneros em ambientes profissionais que são o do conhecimento convencionado, a da 

versatilidade das ações genéricas e a tendência à inovação.  

Bhatia (2001) explica que os gêneros são definidos pelo uso da linguagem em 

contextos comunicativos que os convencionam a ser da maneira que são. Isso só será 

possível por determinado grupo social e/ou por um grupo disciplinar especializado que 

garantam uma estrutura relativamente estável e que regulem os empregos dos 

recursos linguísticos. Conforme afirma Swales (1990 apud BHATIA, 2001, p.103), 

“gêneros não são criados da noite para o dia. Eles se desenvolvem por um certo 

período e não são reconhecidos até que se tornem bastante padronizados”.  

Já a versatilidade genérica se estende ao conceito do propósito comunicativo, 

que permite que o gênero se estruture de acordo com algumas possibilidades pré-

existentes. Ou seja, existe um quadro de possibilidades que um determinado grupo 

 

and imported by others constitute valuable ethnographic communication, but typically need further 
validation 
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tem para se estruturar. Essas possibilidades são, portanto, o que ele chama de 

versatilidade do gênero. 

Bhatia (2001) afirma ainda que, apesar de os gêneros estarem ligados a 

contextos específicos, existe uma visão de que eles possuem natureza dinâmica, 

tendendo a inovação pelas comunidades experientes. Essa tendência à inovação, na 

qual se refere, diz respeito à condição do gênero de criar novas formas para atender 

a novos contextos retóricos, familiares ou não. Segundo o autor o gênero pode se 

situar entre a estabilidade e a mudança. 

Na perspectiva de Bhatia (2001) os gêneros em ambientes profissionais 

dificilmente se mantêm estático, o que pode ser justificado pela competitividade 

existente nesses espaços atualmente. Dessa forma, existe uma tendência a criação 

de gêneros mais híbridos, mais imbricados e misturados que é reflexo de uma 

sociedade de consumo fortemente concorrida, especialmente quando se trata de 

atividades promocionais e publicitárias.  

Nesse sentido, na tentativa de responder o questionamento do autor sobre o 

uso da língua, é importante a observação de que o discurso possui natureza social e, 

portanto, o gênero está totalmente relacionado aos fatores sociais e históricos. 

Podemos compreender, assim, que os gêneros dependem de fatores socioculturais e 

de conhecimento de mundo, pois é por meio deles que organizamos nossas ações 

em sociedade.  

Essas ações sociais se dão por meio de processos de interação, os quais 

Bazerman (2006) chamou de tipificação. Tal perspectiva sociorretórica baseia seus 

estudos nas circulações de discursos muito mais do que estudar os gêneros em si. 

Isso significa que o gênero enquanto ação social não se resume a uma forma 

específica de texto, mas a uma diversidade de formas que se dá a partir de modos 

particulares de produção. Esse conceito de tipificação é fundamental para que os atos 

de fala sejam coordenados de uma melhor maneira. 

A tipificação é, nessa perspectiva, uma padronização das formas de 

comunicação com objetivo de facilitar o reconhecimento e, consequentemente, a 

comunicação com o outro. Bazerman (2006, p.29) explica que:  
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se começarmos a seguir padrões comunicativos com os quais outras 
pessoas estão familiarizadas, elas podem reconhecer mais facilmente 
o que estamos dizendo e o que pretendemos realizar. Assim podemos 
antecipar melhor quais serão as reações das pessoas se seguimos 
essas formas padronizadas e reconhecíveis. 

  

A partir disso, o autor conclui que agir de modo típico facilita a compreensão 

mais imediata das intenções perlocucionárias, pois esse processo favorece o 

reconhecimento da intenção do outro no ato comunicativo, quando estes estão 

familiarizados com a situação comunicativa. 

Podemos concluir, portanto, que o conceito de gênero trazido por ele, apesar 

de não ser igual à noção mais comum dos gêneros, complementa-a. Nesse contexto, 

o gênero leva em consideração os fatores sociais e o papel que os indivíduos têm na 

construção dos sentidos. Bazerman (2006) afirma, ainda, que gênero é tudo que é 

reconhecível pelos indivíduos em qualquer tempo, quer se dê por associação, 

nomeação, etc.  

Definido o caráter social do discurso, bem como sua relativa estabilidade, a 

seguir iremos caracterizar um tipo específico de gênero discursivo, quanto a sua 

estruturação e organização: o gênero capa de revista. 

 

3.2 O gênero discursivo capa de revista 

 

As categorias analíticas da GDV, discutidas no capítulo anterior, serão 

aplicadas mais adiante para que possamos realizar a leitura de um texto imagético 

presente no gênero capa de revista. Nessa perspectiva, interessa-nos identificar como 

o gênero em questão carrega características próprias e como elas são organizadas e 

estruturadas.  

 Inicialmente é necessário compreender que o gênero capa de revista se 

enquadra nos estudos que buscam analisar os textos midiáticos. Dessa forma, 

Pinheiro (2002) afirma que a teoria bakhtiniana é a mais adequada para ser aplicada, 

por ser flexível e permitir a adequação de seus fundamentos sobre a organização do 

gênero aos textos contemporâneos, em especial, aos textos midiáticos.  

Como dito anteriormente, para Bakhtin (2011), os gêneros do discurso são 

relativamente estáveis por permitir que os enunciados possam manter determinados 

padrões que refletem às condições específicas e às finalidades de cada campo de 

utilização por meio do conteúdo temático, do estilo e da construção composicional. 
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Puzzo (2009) salienta que essas três características se fazem presentes em todas as 

formas de comunicação humana e que são elas que constituem o sujeito enunciador 

que, por sua vez, estabelece um diálogo permanente com um destinatário implícito. 

Segundo a autora,  

 

Essa constituição interna do sujeito enunciador determina o tema, a 
forma de composição e o estilo de sua produção. É justamente essa 
relação que constitui os gêneros discursivos que circulam em qualquer 
esfera de atividade humana, desde uma simples forma de 
cumprimento oral, considerada gênero primário até as formas mais 
complexas que exigem um processo de elaboração mais requintado 
como os literários, jornalísticos ou publicitários (PUZZO, 2009, p.128). 

 

A distinção entre gênero primário e secundário por Bakthin (2011) surge para 

dá conta da ideia de heterogeneidade genética.  Como os discursos se dão pela 

infinidade de possibilidades, os gêneros surgem como uma forma de utilização da 

língua. São classificados como primários os gêneros simples, que fazem alusão a 

situações cotidianas, que sugerem informações imediatas; já os secundários são 

gêneros mais complexos, os quais exigem uma maior elaboração e mais elementos 

na sua composição. 

As capas de revista podem se enquadrar na definição dada pelo autor de 

gêneros discursivos secundários por apresentar essas três características 

supracitadas. Isso pode ser comprovado quando observamos a estrutura do gênero 

em questão, que apresenta objeto(s) discursivo(s) (conteúdo temático), recursos 

lexicais, gramaticais, fraseológico e imagéticos (estilo) e procedimentos 

composicionais que a estruturam, organizam e promovem o acabamento geral interno 

dos enunciados presentes nas capas (construção composicional).  

A afirmação de Bakthin (2011) de que os gêneros são tipos relativamente 

estáveis nos leva a reconhecer as capas de revista como um gênero discursivo, visto 

que elas podem ser facilmente identificadas a partir da sua estrutura, que envolve 

tanto texto quanto imagens. A presença de cores, letras em tamanhos variados, 

logomarca da revista, imagens, data, número de edição possibilitam o seu 

reconhecimento.  

A esse respeito, Puzzo (2009), discute que as capas desde sua elaboração 

perpassam pelo dialogismo bakhtiniano, quando há um diálogo entre quem elabora a 

capa (a equipe de produção) e a editoria. Esse dialogismo é percebido quando 
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observamos os elementos composicionais, montados estrategicamente para um 

público específico. Além disso, as capas podem atingir outro público: aqueles que 

entram em contato imediato com a notícia que a revista veicula, pela curiosidade que 

a estrutura das capas desperta, já que funcionam como atrativo para o comércio e a 

circulação dos exemplares. 

As capas de revista são gêneros discursivos que circulam nas esferas 

jornalísticas e publicitárias, com o objetivo comercial (PUZZO, 2009). Assim como em 

todo comércio, no qual o objetivo é atrair consumidores para se tornarem atrativas, 

elas possuem a associação de elementos verbais e visuais. É comum vermos que a 

notícia está cada vez mais parecida com os anúncios dos produtos comercializados 

no mercado. Capas coloridas que se assemelham às embalagens que chamam 

atenção para o produto, anúncio que se aproximam à marcas. O leitor cria uma 

expectativa e as revistas ou os jornais tentam com todas as técnicas editoriais atendê-

la, fazendo com que o enunciatário compre a revista pela capa. Contudo, Bazerman 

(1994), afirma que para um gênero ser reconhecido como tal é necessário que tenha 

um valor social e seja reconhecido como um tipo próprio, para que seja enquadrado 

no status de gênero discursivo, isto é, seja tipificado. 

As capas de revista são tipos discursivos facilmente identificados como tais. 

Sua identificação é estabelecida pela relativa estabilidade da composição da capa, 

que segue um padrão próprio do gênero. São representações multimodais, pois há 

tanto os textos visuais quanto os escritos, bem como a presença de cores e fontes 

variadas que se apresentam estrategicamente a partir da ideologia da equipe de 

produção da revista. Essa estratégia mencionada é decorrente do duplo papel que as 

revistas possuem: persuasivo e informativo.  

Por estar entre as duas esferas, jornalística e publicitária, as capas das revistas 

assumem o papel de atração e informação. Por esse motivo possuem poucos textos, 

que apenas introduzem os assuntos mais importantes do exemplar, imagens e cores 

que servem para atrair os leitores. Assim, a junção entre o verbal e o visual, serve 

como estratégia tanto para despertar o desejo de compra como para que o leitor adote 

as ideias presentes no discurso das capas. 
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Na composição da página circulam informações sob o viés de um 
grupo socialmente constituído que expressa também um julgamento 
de valor, geralmente imbricado na informação, levando à apreensão 
dos fatos sob um prisma determinado, inapreensível à primeira vista e 
que direciona a leitura dos fatos reportados nas matérias internas das 
revistas (PUZZO, 2009, p. 130). 

 

Há um desejo de imparcialidade nas capas pelos leitores, entretanto, ainda 

segundo a autora, isso é uma ilusão que precisa ser desfeita. Isso porque as capas 

de revista, em especial, são elaboradas e tratadas de forma expressiva e a 

composição é um mecanismo de persuasão que exerce grande poder sobre os 

consumidores das publicações. Puzzo (2009, p. 130) completa:  

 

As fotos que poderiam ser a representação mais próxima do real são 
importantes na constituição da página. (…). Contudo o que elas 
expressam depende de vários fatores, entre eles o enfoque com que 
a imagem é capturada, seu enquadramento e disposição na página, 
além da articulação com outros signos não-verbais, importantes na 
constituição dos enunciados, como afirma Bakhtin. 

 

As afirmações acima deixam evidente que a seleção do texto verbal e imagético 

das capas não é feita aleatoriamente. Como se trata de um gênero que possui um 

enfoque também comercial, as revistas tem uma equipe profissional para a elaboração 

de seus exemplares, por isso, às estratégias discursivas são bem empregadas na sua 

estruturação, já que é a porta de entrada para convencer o consumidor. 

A ideia de imparcialidade que os gêneros midiáticos pregam é, também, 

questionada por Puzzo (2009). Como as capas são elaboradas com o fim comercial, 

e essa comercialização precisa de estratégias que atraiam o público consumidor, a 

seleção das imagens e dos textos presente nas capas é feita de maneira parcial pelos 

editores dos exemplares. Os profissionais que estão envolvidos na elaboração das 

capas precisam estar de acordo com a linha ideológica da revista. Isso significa que a 

seleção do conteúdo temático é estrategicamente pensada, visando o objetivo final: 

convencer consumidores.  

Vitorino (2011), em seus estudos acerca das características formais das capas 

de revista, identifica que o gênero possui particularidades na sua constituição visual 

formal. Percebe que sempre distribuem os elementos verbais e visuais de modo 

relativamente estável pelos campos, conforme o esquema 8, feito pela autora: 
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Esquema 8 - Constituição visual formal típica da capa de revista 

 

Fonte: Vitorino (2009, p. 47) 

 

A relativa estabilidade do gênero capa de revista foi identificada a partir da 

observação de diversos exemplares que circulam no mundo. Vitorino (2009) constatou 

e representou por meio do esquema 8 a maneira tipificada em que o gênero circula 

na sociedade. Segundo a autora os posicionamentos das informações contidas nas 

capas conduzirão os sentidos do seu conteúdo semântico. 

 Dessa forma, em sua pesquisa, foi possível perceber que o campo A está 

destinado ao título da revista, que pode se apresentar ajustado mais à esquerda ou à 

direita ou está centralizado. Nessa perspectiva, entendemos o sentido da expressão 

“relativamente estável” utilizada por Bakhtin (2001) ao se tratar dos gêneros. 

No campo B, Vitorino (2009) identifica a presença das informações relativas a 

edição. Esse campo é comumente destinado ao logotipo da editora, ao número e data 

da edição, além de outras informações complementares a respeito do exemplar como 

o preço e o código de barras. A estudiosa completa que “muito embora tais 

informações também figurem, com certa frequência, distribuídas pelo campo E, de 

modo geral, as encontramos localizada próximas ao título” (VITORINO, 2009, p. 47). 

A respeito dos campos C e D do esquema 8, a teórica aponta que o primeiro 

se destina a apresentar a imagem principal da capa, a qual é identificada por ela como 

o conteúdo temático. Essa imagem pode, em alguns casos, ultrapassar os campos B 
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e A, estando, inclusive, sobreposta ao título da revista. Já o segundo campo (o D) é 

destinado à chamada principal da capa e ao subtítulo da notícia, que se apresenta 

bem menor.  

O campo E é destinado a outros destaques da edição, como outras reportagens 

e matérias secundárias, que podem estar localizadas tanto na parte inferior quanto 

superior da capa. Podem estar à direita ou à esquerda e podem também, na opinião 

de Vitorino (2009) está acompanhada de imagens menores. 

Podemos por meio da observação dos exemplares a seguir, compreender o 

que Vitorino (2009) propôs no esquema 8, a respeito da constituição visual formal das 

capas.  

Figura 29 – Capa Exame 

 

Fonte: https://abr.ai/2TfrKkj  
 

Figura 30 – Capa Carta Capital  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://bit.ly/2SqCYm1 

 



65 
 

 
 

 

Figura 31 – Capa People 

 
 

Fonte: https://bit.ly/2rYft8l 

 

Figura 32 – Capa New York Times 

 

Fonte: https://bit.ly/2Rko9nQ 

As capas representadas pela figura 29 e figura 30 são exemplares de revistas 

nacionais, que possuem concepções políticas opostas. Entretanto, estruturam-se de 

maneira parecida quando levamos em consideração a constituição visual formal das 

capas. Se compararmos ao esquema 8, podemos observar, nos três exemplares 

acima, a presença do título da revista localizado na parte superior, centralizado e em 

letras de destaque. Logo abaixo, à esquerda, o código de barras e informações a 

respeito do exemplar, como data e edição. No centro da capa está a imagem principal 
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da capa: Trump.  Logo abaixo da imagem vem o título da matéria e o subtítulo, sendo 

o primeiro em destaque e o segundo contendo informações adicionais.  

A diferença entre a imagem da Figura 29 e a Figura 30 é o grau de realidade 

que elas apresentam. Na primeira temos uma foto real, que dá destaque ao rosto de 

Trump. Na segunda temos um desenho, representando o presidente norte-americano 

por algumas características físicas particulares. Embora apresentem formas de 

representação diferentes, as capas seguem o mesmo estilo composicional formal. 

 Já as figuras 31 e 32 são exemplares de revistas internacionais, com públicos-

alvo bem diferentes. A primeira se destina a um público interessado na vida particular 

do presidente, enquanto a segunda retrata as atividades políticas, atraindo, portanto, 

interessados pelo tema. Entretanto, ambas apresentam as mesmas características no 

que tange a constituição visual formal do gênero. Título superior centralizado, imagem 

principal no centro da capa, título da matéria principal em destaque abaixo da imagem, 

com o subtítulo em menor destaque, e informações adicionais como editora, valor e 

data abaixo do título da revista. Porém, nesses casos, do lado direito da capa. 

Partindo do entendimento de que as capas se configuram um gênero textual 

tipificado, facilmente reconhecível pela sua estrutura, é perceptível a relativa 

estabilidade que apresenta. Essa estabilidade é o que permite que as capas tenham 

uma fácil identificação como tal. Apesar da particularidade que cada exemplar traz, os 

seu elementos são distribuídos graficamente de forma padronizada. 

A respeito das particularidades do gênero em questão, Puzzo (2009, p.128) 

afirma que nas capas de revista: 

 

Não há um enunciador, mas uma equipe de produção, responsável 
por anunciar as matérias veiculadas em cada edição: informações, 
reportagens, resenhas, geralmente de interesse imediato. Além desse 
anúncio, existe a necessidade de tornar os assuntos relevantes e 
atraentes para o leitor, de modo a provocar seu interesse pela 
aquisição e leitura desse material anunciado nas capas. Sendo assim, 
a equipe responsável por esse enunciado é composta por profissionais 
de áreas diversas: redator, diagramador, ilustrador, fotógrafo ou artista 
plástico, entre outros, dependendo das exigências do enunciado de 
capa a ser elaborado. 

 

A partir dessa afirmação, podemos inferir, que as capas de revista seguem um 

padrão próprio e que, dentre outros motivos, o fato de ser através dela que o leitor tem 

o primeiro contato com o exemplar, ela merece atenção quanto a sua elaboração e 

montagem.  
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4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa/interpretativista 

sob o enfoque da análise visual das capas de revistas brasileiras que abordaram as 

eleições norte-americana como matéria de capa e deram destaque ao presidente 

Donald Trump. Para que fosse possível realizar essa pesquisa, iniciamos uma 

pesquisa teórico-bibliográfica sobre a Gramática do Design Visual (GDV) de Kress e 

Van Leeuwen (1996; 2006) e os seus pressupostos, com base na teoria Hallidayana 

da Linguística Sistêmico Funcional (LSF), fazendo referência às metafunções que 

originaram as três categorias analítica da GDV.  Posteriormente, utilizamos também 

as caracterizações do gênero capa de revista a partir da perspectiva do gênero 

discursivo midiático. 

Após realizar a pesquisa bibliográfica, selecionamos, em um terceiro momento, 

6 (seis) capas das revistas brasileiras de grande circulação nacional, Época, IstoÉ e 

Veja para analisar com base no aporte teórico da GDV, a representação de Donald 

Trump na mídia impressa nacional. Essa análise se dá a partir da observação da figura 

do candidato nas capas de revista, com vistas a identificar como o presidente norte 

americano é valorizado ou desvalorizado na representação visual das capas de 

revista.  

A escolha das revistas se deu pela expressividade de consumo que elas têm 

no cenário nacional. As três revistas selecionadas para essa pesquisa foram, durante 

alguns anos, lideres em circulação de exemplares no Brasil.  De acordo com o Instituto 

Verificador de Comunicação – IVC – entidade nacional que realiza auditorias de 

diversos meios de comunicação e mídias, as revistas Veja, Época e IstoÉ, nesta 

ordem, lideraram o ranking de revistas semanais com maior tiragem nos anos de 2013 

e 2014. Sem necessariamente liderarem os anos subsequentes no quesito circulação 

de exemplares, as revistas, possuem grande aceitação do público quando o assunto 

é política. 

Dessa forma, observando a figura política de Trump nas capas das três 

revistas, e com aporte teórico da GDV, realizaremos a identificação dos elementos 

visuais que revelam determinadas interpretações semânticas e discursivas. Podemos 

afirmar que essa pesquisa busca realizar uma leitura imagética das capas de revista 

que se estruturaram a partir da representação de Donald Trump na mídia brasileira. 
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As capas selecionadas serão detalhadamente analisadas, seguindo a sequência das 

funções da GDV: representacional, interativa e composicional. 

 

4.1 Procedimentos de análise 

 

Para dar início à análise, seguimos o passo a passo: primeiro selecionamos as 

capas das revistas semanais Veja, Época e IstoÉ que trouxeram Donald Trump como 

elemento de destaque nas edições do período de 19 de junho de 2016 até 20 de 

janeiro de 2017, respectivamente, datas oficiais do lançamento da sua campanha e 

posse; posteriormente, organizamos as capas seguindo uma ordem cronológica de 

cada revista, iniciando com a disposição das edições mais antigas à mais recentes da 

revista Veja, depois da revista Época e por fim da IstoÉ. 

Após a coleta do corpus dispomos as 8 (oito) capas na sequência da análise, 

enumerando-as de 1 à 8 e nomeando-as de C1 (capa 1), C2(capa 2) e assim 

sucessivamente. Essa nomeação auxiliou na identificação das capas no momento de 

realizar a leitura visual. 

Posteriormente subdividimos a análise das capas dispostas seguindo a ordem 

das categorias analíticas da GDV, iniciando pela função representacional, depois pela 

função interativa e, por fim, pela função composicional. Nessa subdivisão 

identificamos os principais significados presentes em cada capa das edições, 

realizando a leitura das imagens de maneira a revelar os sentidos nas estruturas 

visuais. 
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4.2 Analisando as metafunções nas capas das revistas IstoÉ 

 

Figura 33 - C1 – Capa 1 - Revista IstoÉ 

 

 

Fonte: https://istoe.com.br/edicao/o-mal-que-trump-pode-causar-ao-mundo/ 

4.2.1 Significado representacional em C1 

 

 Na edição da revista IstoÉ, de nº2433, publicada em 27 de julho de 2016 pela 

Editora Três, podemos identificar a presença de Donald Trump como o elemento de 

destaque da capa. Essa edição foi publicada com um pouco mais de um mês do 

lançamento da candidatura presidencial de Trump. Ela retrata as expectativas para a 

vitória do bilionário americano, que como pode ser confirmado por meio do discurso 

verbal, não são boas nem positivas. 

De acordo com o ponto de vista da revista, a vitória de Trump pode ser muito 

perigosa. Com um discurso repleto de ideias radicais, a publicação classifica suas 

propostas como um retrocesso das nações desenvolvidas.  

Toda essa negatividade que a edição se propõe a lançar a respeito da 

candidatura de Trump está em concordância com a imagem escolhida pelos editores 

da capa. A seleção de uma imagem que representa agressividade e violência por meio 

da fisionomia enfurecida do candidato, de um dedo apontando para o leitor e de 

gesticulação da boca que parece estar proferindo xingamentos, são estratégicas 

quanto a seleção verbal que aparece na capa. Sendo assim, seria ilusão achar que 

as imagens representam neutralidade semântica. 
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Identificando os elementos representacionais que existem em C1 percebemos 

que se trata de uma estrutura narrativa e não conceitual. Isso porque na imagem, 

Trump, aparece exercendo uma ação com a mão, apontando para o leitor. Podemos 

interpretar a ação representada na C1 como um escopo de demonstrar a sua fúria, 

que com um semblante agressivo, aponta para o interlocutor passando a impressão 

de que estar brigando ou discursando com um tom violento ou desafiador.  

As frases que compõem a capa comprovam que a imagem utilizada não foi 

escolhida aleatoriamente, mas estrategicamente para demonstrar o perfil destrutivo 

do candidato, tendo em vista que o exemplar se encarrega de alertar ao leitor que ele 

pode causar um grande mal ao mundo caso eleito presidente dos EUA. Ao exercer 

essa ação, passa a ser tratado, de acordo com a subcategoria narrativa, como ator. E 

sua mão, mais especificamente, o dedo, como vetor. 

Assim a figura de Trump é representada como um processo de ação, que se 

classifica, por sua vez, como não transacional, visto que ao apontar o dedo para o 

leitor, a meta não é apresentada na imagem, isto é, o participante ao qual Trump está 

direcionando sua ação não está presente no interior da capa. Embora possamos 

compreender que a direção da ação está para o leitor, a categoria representacional 

se atém a observar os elementos representados no interior da imagem, sem levar em 

consideração os elementos extra imagem. 

É importante perceber, então, por meio da classificação dos elementos 

representacionais de C1, que as outra imagem de Trump, diferente da escolhida pela 

edição, poderia não ser tão adequada para provocar o efeito desejado. A presença de 

um sorriso ou de um olhar mais tênue, por exemplo, traria outra representatividade a 

Trump, mas o discurso textual da revista aponta para uma perspectiva negativa 

quanto a campanha presidencial norte-americana, desta forma, o semblante do 

personagem representado está de acordo com a intenção dos editores da capa. Além 

disso, ação provocada pelo vetor, no caso pela mão, apontando para uma meta não 

representada, mas que entendemos ser o leitor reforça essa agressividade e 

negatividade das ideias do candidato. Podemos afirmar, portanto, que os elementos 

que compõe a imagem estão de acordo com a intenção e objetivo informacional da 

edição. 
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4.2.2 Significado interacional em C1 
 

Com o objetivo de interpretar agora como C1 estabelece relação de Trump com 

o leitor, identificaremos os elementos extra imagem, isto é, a interação entre os 

participantes da imagem, respectivamente participante interno e participante 

interativo. 

Por se tratar de uma edição publicada logo após o anúncio oficial das eleições 

presidenciais norte-americanas, na qual Trump se lançou candidato, a revista se 

incumbiu de causar uma interação mais direta do personagem com o leitor. Essa 

estratégia serve para aproximar os dois participantes. Contudo, como a ação do 

candidato na imagem está representada com agressividade, podemos considerar, que 

essa agressão se direciona ao eleitor/leitor que pode se sentir ameaçado ou 

violentado. 

Essa interação entre Trump e o leitor, em C1, é firmada por meio do contato de 

demanda, do olhar direcionado a quem está lendo a revista. Nesse caso há o 

estabelecimento de uma relação muito mais pessoal entre eles do que se Trump 

estivesse olhando para outro local, no qual não houvesse o contato ocular com o leitor.  

O participante interno da imagem está exigindo do participante interativo um 

contato, ou seja, uma relação muito mais próxima. Não podemos, contudo, deixar de 

mencionar que os produtores e editores de C1 usaram essa imagem estrategicamente 

para que a relação entre os participantes fosse delimitada e explícita. A maneira como 

o olhar de Trump se direciona ao leitor é, portanto, uma denúncia de que o candidato 

possui um perfil autoritário e violento, reforçando a informação que C1 quer transmitir 

ao público da revista. 

A distância em que a foto de Trump está inserida na capa também permite 

confirmar essa tentativa de aproximação dele com o participante interativo. Quando 

C1 posiciona Trump em um plano médio, enquadrado da cintura para cima, permite 

que o leitor o veja em com um certo grau de intimidade, estabelecendo uma relação 

social com o presidente que não pode ser considerada muito íntima nem muito menos 

estranha, mas intermediária. 

A GDV classifica esse enquadramento como distância social, na qual Trump 

está capturado em um plano médio, permitindo que o leitor estabeleça uma relação 

de intimidade com o candidato, mas não o suficiente para perceber todas os detalhes 

do seu rosto ou do seu olhar. No plano médio presente em C1 é possível perceber 
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traços da personalidade de Trump, como sua fisionomia agressiva e seu olhar de fúria, 

contudo se fosse mais próximo permitiria ver traços como as linhas de expressão e os 

detalhes da sua face, trazendo, com isso, uma relação mais íntima entre os 

participantes. 

Quando falamos em interação entre os personagens, é importante falar sobre 

a perspectiva, subcategoria da metafunção interacional. A perspectiva em que Trump 

está em C1 em relação ao leitor estabelece um efeito de relação de poder de 

igualdade, no qual o ângulo representado frontal, sem que o leitor esteja vendo-o de 

cima, empoderando-se, ou mais de baixo, desempoderando-se, em relação ao 

presidente. 

Podemos interpretar essa perspectiva adotada em C1 como uma estratégia 

visual para não valorizar o candidato norte americano em relação aos eleitores. Ao 

ser representado em um ângulo frontal, Trump não aparenta ter um poder simbólico 

maior nem menor do que os leitores da revista, mas igual. 

Outro elemento que age na relação dos participantes da estrutura imagética, 

mas se referindo ao valor de verdade que a ela representa é a modalidade, que em 

C1 podemos antecipar ser alta. A modalidade alta em C1 se dá pela contextualização 

da imagem, que apresenta um grau de verdade elevado. Isto é, Trump aparece na 

capa representado por meio de uma fotografia propriamente dita do candidato norte-

americano, o que permite que o leitor veja uma imagem real de Trump. 

Alguns marcadores de modalidade podem ser identificados em C1 para tornar 

a imagem mais próxima do real, como a utilização de cores saturadas e próximas das 

cores reais de um indivíduo; diferenciação de cores, que permite mais de uma cor na 

estrutura imagética; modulação de cores; contextualização, na qual destaca Trump 

em detrimento de um fundo, ou um segundo plano inexistente; a representação, que 

permite que a imagem de Trump tenha um detalhamento muito próximo do real; a 

profundidade de uma perspectiva central, que permite visualizar Trump como se 

estivesse a frente da cor que representa o fundo da imagem; a iluminação, que está 

numa escala de luz que permite ver o candidato com clareza; e o brilho, que traz a 

luminosidade em todo o corpo de Trump. 

A partir dos marcadores identificados em C1, podemos, por meio das 

observações supracitadas, classificar, de acordo com a subcategoria da modalidade 

da GDV, esta imagem como naturalista. Isso porque todos os elementos que 
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trabalham na modalização de C1 servem para trazer mais aproximação da imagem 

com a realidade vista a olho nú. 

A interação causada pelos elementos citados nessa subseção são estratégias 

visuais que permitem que o leitor possa se sentir íntimo, próximo e envolvido com o 

personagem interno. Por se tratar de uma revista que fala de um momento político 

importante, a aproximação de Trump com o público é muito mais coerente do que o 

distanciamento. Muito embora a revista não demonstre apoio nem valorize a 

campanha desse personagem, a interação com o público é necessária até como 

estratégia para desvalorização do candidato. 

 

4.2.3 Significado composicional em C1 
 

Iremos agora por meio dos elementos que compõem a imagem de C1 como se 

dá a organização desses com relação ao espaço que ocupam no que diz respeito ao 

valor da informação, enquadramento e saliência. Diferentemente do que ocorreu nas 

seções acima, esse significado identificará a composição da imagem, observando as 

posições de toda estrutura imagética, de uma perspectiva mais formal. 

Ao analisar C1 podemos perceber que a diagramação da capa segue o padrão 

do gênero discursivo, entretanto, a posição ocupada pelos elementos da imagem 

possuem um significado particular, de acordo com a GDV.  

Se  dividirmos C1 de acordo com as dimensões do espaço visual de Kress e 

van Leewuen (1996; 2006) (ver esquema 6), percebemos que, de acordo com a 

categoria denominada valor da informação, Trump ocupa o centro da capa, estando 

com um valor de destaque e um grau de importância muito maior do que as demais 

imagens, situadas às margens da capa. Essa centralidade chama a atenção do 

público para a notícia principal da revista: a candidatura de Trump.  

Seja para apoiar ou não, há uma tendência dos meios de comunicação em 

demonstrar as preferências políticas, seguindo sempre a ideologia da revista. Nessa 

edição, a revista desaprova a candidatura de Trump, manifestando preocupação com 

as eleições norte-americanas. Para endossar esse discurso de oposição, a capa 

utiliza tanto uma imagem estratégica quanto um texto de apoio, que corrobora com a 

imagem. Podemos afirmar, com isso, que todos os elementos da edição estão em 

sintonia, colaborando para o posicionamento político e para ponto de vista da revista. 
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Observando no topo da capa, visualizamos a presença da logomarca da 

revista, que ocupa a parte superior da capa com outras notícias menos importante. As 

informações do topo, segundo a GDV se refere a informação ideal, o nome da revista, 

que é uma informação genérica. Já na base, onde se localizam as informações reais, 

está a seguinte frase: “ele é o maior retrato do retrocesso de ideias que toma conta 

das nações desenvolvidas”. A posição ocupada pela frase na base da capa significa, 

para a GDV, que os editores creditam ser real essa informação, e que, embora 

apareça em tamanho menor, é uma opinião que deve ser tratada como verdadeira. 

Do lado esquerdo da capa estão os itens da edição que não trazem nenhuma 

novidade. É desse lado que se encontram a logomarca da editora, o código de barras, 

os dados da edição, dentre outras informações. Segundo a GDV essas são as 

informações dadas, as quais não há novidade em sua exposição. Já do lado direito 

acontece o contrário: todas as informações que vem deste lado é considerada como 

nova. Ao analisarmos C1 identificamos a frase “O mal que Trump pode causar ao 

mundo”. Essa sentença está posicionada, segundo a GDV, como uma informação 

nova, à direita. Essa classificação pode ser confirmada se observarmos que essa 

opinião a respeito da candidatura de Trump pela revista é uma novidade. O leitor 

espera que do lado esquerdo venham todas as informações dadas, mas nunca vai 

saber o que a edição trará como notícia atual de destaque, à direita. 

No que se refere a estruturação de C1 constata-se que Trump está sobreposto 

à logomarca da revista, sem que haja linha divisória entre eles. Nesse caso 

observamos que ele parece está à frente da marca da IstoÉ. Contudo, o texto 

localizado à direita se sobrepõe a Trump, demonstrando mais destaque e, portanto, 

importância. Podemos interpretar essa sobreposição como elementos hierárquicos de 

valor, dos quais a informação negativa a respeito da candidatura é mais importante e 

merece mais destaque do que a imagem em si. A ausência de linhas separando a 

imagem de Trump de outros elementos da capa permite classificar a estruturação de 

C1 como alta. 

Já no que diz respeito à categoria da saliência, que se encarrega de atribuir 

maior ou menor valor aos elementos da imagem, podemos identificar, pelo tamanho 

de Trump, que ele é o elemento de maior valor na capa. Posicionado no centro da 

imagem, com o dedo indicador apontado para o leitor, Trump destaca-se dos demais 

itens da capa. A ausência de um fundo com realce faz com que Trump esteja ainda 
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mais supervalorizado. Caso C1 tivesse outra tonalidade no fundo, ou um foco maior 

nesse local, Trump não estaria tão evidenciado.  

Não podemos, contudo, deixar de mencionar o tamanho das letras que 

compõem o texto à direita da capa. O tamanho do texto também está valorizando essa 

informação em detrimento das demais, atribuindo a essa notícia um valor muito mais 

elevado. Se observarmos há também em C1 um efeito visual na palavra “Trump” do 

texto. Há um destaque no nome do candidato, que está estampado com as cores da 

bandeira dos Estados Unidos. Esse efeito causa impacto visual para o candidato e 

reforça a ideia de valorização da notícia sobre ele na edição. 

É possível, portanto, perceber que C1 traz elementos composicionais que 

endossam a ideia de centralidade do conteúdo político da revista. Informações menos 

importantes e, por isso, estrategicamente localizadas perifericamente, ocupam 

espaços muito menores e de menos destaque. Percebemos, então, que identificamos 

também  os aspectos semânticos de uma imagem a partir da posição ocupada pelos 

elementos visuais. 

 

Figura 34 - C2 – Capa 2 - Revista IstoÉ 

 

Fonte: https://istoe.com.br/edicao/edicao-2457/ 
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4.2.4 Significado representacional em C2 
 

Diferente do que aconteceu em C1, na edição de nº 2457 lançada em 

13/01/2017, a revista IstoÉ publica uma capa (C2) que aborda agora a figura de Trump 

não mais como candidato, mas como presidente eleito. Nessa edição alguns 

elementos são importantes e marcantes para que se perceba a identidade que é 

atribuída a ele. Nela está presente apenas a face do presidente, enquadrada de 

maneira fechada, sem que haja outros personagens ou outras estruturas imagéticas 

que dividam espaço com Trump. 

 É possível afirmar que C2 representa o presidente de maneira bastante 

polêmica, fazendo referencia a Hitler por meio do bigode, formado através de um texto, 

que é um símbolo da fisionomia do nazista. A localização do texto, a cor utilizada, o 

tamanho da fonte e o teor da sentença verbal faz acreditar que a revista montou uma 

estratégia visual que permite que o leitor o relacione à Hittler. Essa associação vai 

muito além de uma aparência física, mas se relaciona à ações e ideologias políticas. 

Trump, que sempre expôs opiniões polêmicas e agressivas a respeito de alguns 

temas, é tratado nessa capa como um homem semelhante a um nazista, cruel e 

perigoso para o mundo. 

C2 representa Trump dessa vez por meio de uma estrutura conceitual, sem 

executar ação. O recém-presidente observa o leitor de maneira estática, sem a 

presença de nenhum vetor. Contudo, a ausência de ação na imagem não diminui a 

sua representatividade. A capa, que agora aborda a sua vitória, mostra aos seus 

leitores a preocupação com o resultado das eleições norte-americanas.  A referência 

a Hitler na imagem pode ser interpretada como uma alusão aos riscos que a sua vitória 

poderá trazer aos EUA e ao mundo, já alertado na capa de C1.  

O alerta que C1 fez durante a campanha foi complementada agora por C2, 

quando Trump é colocado para contemplação, figurando um homem ideologicamente 

perigoso, assim como Hitler. A frase “e agora”, escrita na cor preta e localizada 

estrategicamente entre a boca e o nariz de Trump, representando um bigode, pode 

ser classificada como um atributo, isto é, um elemento extra que foi atribuído ao 

presidente para dar-lhe identidade. A presença de um atributo na imagem permite que 

essa estrutura conceitual seja classificada por meio do que os teóricos da GDV 

chamam de processo simbólico atributivo. O bigode de Hitler foi, portanto, atribuído a 

Trump como um símbolo ideologicamente estratégico. 
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Apesar de se enquadrar em um processo simbólico, também é pertinente 

classificar a imagem de C2 em estrutura conceitual analítica, na qual há a presença 

de uma relação parte/todo, respectivamente, o bigode e Trump. O bigode simboliza, 

nesse caso, um atributo que permite que o leitor associe e relacione o governante à 

Hitler. Podemos ainda classificar esse processo conceitual analítico como estruturado, 

pois há um texto abaixo da imagem do referido personagem que reforça a ideia de 

que se trata de Trump e do risco da sua eleição para o mundo. 

As frases “para onde Trump levará o mundo” e “e agora?” associado a um 

atributo, o bigode de Hittler, faz com que o leitor perceba que a revista não tem boas 

expectativas para o governo É possível afirmar por meio dessas estratégias visuais 

que a IstoÉ não apoia o resultado eleitoral e que existe uma semelhança ideológica 

política entre as ideias de Trump e as ideias nazistas. 

 

4.2.5 Significado interacional em C2 
 

A respeito da interação de Trump com os leitores, podemos identificar alguns 

recursos visuais utilizados em C2, que permitem interpretações acerca de estes 

interagem com o personagem representado. Isso significa que a maneira em que o 

candidato eleito é apresentado em C2 permite que o interlocutor estabeleça um 

relacionamento mais direto com ele, tanto pelo contato ocular (ou ausência deste), 

ângulo em que Trump está posicionado, a perspectiva em que ele foi representado, a 

presença ou ausência de realidade na imagem, dentre outros. 

O leitor de C2 pode perceber que a IstoÉ não apoia o resultado da eleição 

norte-americana. Essa afirmação pode ser confirmada quando observamos a 

referências externas que os editores utilizam para acusar as ideias de Trump como 

ditatoriais e perigosas. A sentença verbal localizada na parte inferior da capa se refere 

ao mal que o mesmo pode fazer para o mundo, em complemento da imagem central, 

que atribui ao presidente eleito uma característica física que pertencia a Adolf Hitler, 

um dos mais conhecidos ditadores nazistas da história. 

É fácil perceber que em C2 Trump está olhando diretamente para o leitor. Esse 

olhar dá uma sensação de intimidade para com quem o observa. Essa estratégia 

visual que ocorre frente à frente é bastante utilizada pelas mídias quando tem a 

intenção de causar proximidade com o leitor. Esse contato ocular, denominado 

contato de demanda, é bem definido por Kress e van Leeuwen (1996; 2006) como 
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uma relação imaginária entre o personagem representado e quem o observa. Isso 

significa que a escolha da imagem de C2 em contato de demanda não é aleatória. 

Além de identificar que C2 apresenta contato de demanda, é importante 

analisar também qual é a intenção do direcionamento desse olhar. É válido destacar 

que Trump apresenta um olhar fixo, sem expressão de fraqueza, mas de força. 

Diferentemente de C1, seu olhar não é agressivo, mas transmite uma sensação de 

poder que é complementado pela referência com o ditador alemão. : 

A proximidade do rosto de Trump  em C2, permite que o personagem fique 

muito íntimo do leitor, o que se torna possível graças ao enquadramento fechado. Em 

C2 é possível enxergar as linhas de expressão do governante, bem como traços de 

sua face que em um enquadramento mais aberto não é possível. Os olhos bastante 

azuis, as sobrancelhas e a face envelhecidas, são alguns exemplos do que essa 

aproximação possibilita visualizar.  

Enquanto em C1 Trump é enquadrado em ângulo médio, em C2 é enquadrado 

em ângulo fechado. Essa diferença de posicionamento nas duas capas pode ser 

justificada pela intenção comunicativa das edições. Quando a primeira representava 

Trump ainda candidato as eleições, a edição se preocupou em não deixá-lo tão íntimo 

dos leitores, mas também não tão distante assim, para que fosse possível visualizar 

de forma clara sua expressão facial raivosa e violenta. Dessa forma, o enquadramento 

em ângulo fechado não surtiria o efeito desejado.  

Diferente ocorre em C2, que ao enquadrar Trump em ângulo fechado permite 

que o leitor veja todo detalhe de sua face, sua expressão facial séria e um olhar 

poderoso. Aqui Trump não demonstra fraqueza e nem muito menos exerce ação. 

Apenas seu rosto já é suficiente para que os leitores percebam sua identidade e façam 

a associação ao nazista, proposta pela edição. 

  Outra característica marcante em C2 é a da perspectiva em que o 

personagem é apresentado. Aqui ele está posicionado em uma relação de interação 

direta com o leitor. Isso pode ser explicado pela posição em que a foto foi tirada, que 

está em uma posição linear, em ângulo frontal. Percebe-se que Trump está 

posicionado de frente para o leitor, dando a impressão que estão se olhando, cara a 

cara. Essa estratégia de enquadrar Trump em ângulo frontal pode ser entendida como 

uma maneira de tornar o leitor mais identificado com ele, de forma que perceba seu 

olhar, sua fisionomia e, dessa forma, participe da situação imagética que a capa 

propõe. 
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A posição que o personagem da imagem é colocado em relação ao leitor é 

muito importante, segundo Kress e van Leeuwen (1996; 2006). Há, em C2, um 

destaque muito grande à Trump, mas tal ênfase é avaliada pela revista de maneira 

negativa. Por ser um candidato ao cargo máximo da política de uma grande potência 

mundial, ele já possui um poder inerente do lugar que ocupa, entretanto, a capa em 

questão está identificando esse poder de forma que o desfavoreça ideologicamente. 

Ao associá-lo a um ditador, ao enquadrá-lo em ângulo frontal e em contato de 

demanda, a IstoÉ consegue fazer com que o leitor tema o resultado das eleições. 

Associado à imagem, o texto verbal reforça e endossa esse sentimento de medo ao 

questionar para onde Trump levará o mundo. 

Com relação ao grau de verdade que a imagem transmite, isto é, sua 

modalidade, é bem fácil perceber que, embora possua atributo que não lhe é natural, 

Trump é representado de maneira bastante real. Em C2 não é possível negar que se 

trata de uma foto real do presidente, com tons fortes e cores mais vibrantes. As cores 

utilizadas em C2 são saturadas, dando ênfase na cor azul, que destaca os olhos de 

do americano. Além disso, podemos observar que Trump está em um fundo escuro, 

sem que haja um cenário para dividir a atenção, e sem que seja possível ver toda sua 

cabeça. C2 apresenta apenas a face do presidente, deixando encoberto pela sombra 

negra o seu cabelo, que é uma característica marcante do presidente norte-

americano.  

A ausência de um fundo para a imagem que C2 traz é intencional. Isso pode 

ser entendido como uma maneira de não permitir que Trump divida espaço com outros 

elementos visuais. Apenas os textos verbais estão fazendo parte da construção visual 

de C2, permitindo que a ideia de negatividade seja transmitida tanto pela escolha da 

imagem, quanto pelos efeitos visuais provocados pela iluminação, pelo brilho utilizado 

e pelas cores editadas pelos profissionais que elaboraram a capa da revista. Desse 

modo, verifica-se que a modalidade de C2 é alta, permitindo que o leitor perceba 

verdade na imagem. 

 

4.2.6 Significado composicional em C2 
 

No que diz respeito à disposição dos elementos  visuais de C2  e suas 

estratégias, podemos perceber que na capa, de acordo com as dimensões do espaço 

visual proposta por Kress e van Leeuwen (1996; 2006),  há elementos verbais e 
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visuais que permitem compreender sentidos particulares, ue levam em consideração 

a posição ocupada. 

Os teóricos da GDV observam que há sentidos particulares quando o editor de 

uma imagem faz a escolha dos locais que determinados enunciados ocupam. Por 

valor da informação, podemos entender, o sentido que a capa traz apenas ao avaliar 

o que é dado no topo e na base, respectivamente, o valor ideal e real e no centro da 

imagem. No topo de C2 observamos o nome da revista em destaque. As letras 

chamam atenção pelo tamanho, mas a cor utilizada não aparece como elemento de 

destaque. É ai aonde está o que a GDV chama de informação ideal. Nesse espaço 

não há nenhum interesse em transmitir ao leitor uma informação exata, ou alguma 

novidade. Nesse lugar está a informação ideal, que chama à atenção para o nome da 

revista.  

Já na parte inferior encontramos as informações reais. Aqui a revista se propõe 

a trazer a verdade sobre o que notícia, sem que haja interesse em chamar atenção 

com letras maiores. Comumente na parte inferior da capa o texto trás um resumo do 

que a edição abordará no seu interior. No caso de C2, percebemos que a revista está 

preocupada com o resultado eleitoral dos EUA e procura identificar quais os prejuízos 

que a vitória de Trump trará ao mundo. É possível perceber, com essa informação 

inferior, que a abordagem da revista não se apresenta de maneira positiva com 

relação a vitória do milionário. 

O enunciado “para onde Trump levará o mundo” não aparece em C2 como uma 

pergunta, mas como uma afirmação. Esse texto se completa com o central, que 

questiona “e agora?”, estrategicamente localizado no rosto do personagem. A 

pergunta juntamente com a afirmação abaixo serve como base de interpretações de 

que a IstoÉ não trata a vitória do candidato com otimismo e induz o leitor a pensar que  

o resultado eleitoral poderá levar o mundo a uma grande tragédia, assim como 

aconteceu na Alemanha no período de Hittler. Dessa forma, quem adquire o exemplar 

da IstoÉ, já pode inferir que a matéria central da revista trará indicações de que Trump 

não terá um bom governo e que deveremos temer o mal que ele poderá trazer para o 

mundo. 

No centro da capa, vem o grande destaque da revista: Trump, e seu atributo, o 

bigode, que permite que o leitor perceba qual o sentido emanado pela formação 

imagética da capa. Trump aparece como o grande elemento de destaque da edição, 

mas não menos importante que ele é o efeito visual que o texto forma ao fazer 
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analogia a Hittler. Essa estratégia visual é bastante objetiva e comprova que em uma 

estrutura visual os elementos não estão dispostos à toa, sem que haja sentido na sua 

posição. Isso pode ser facilmente identificado se mudarmos a frase “e agora?” de 

lugar. Essa mudança traria efeito significativo na composição visual. Se a frase 

estivesse localizada, por exemplo, à direita da capa, o sentido evocado seria outro, 

bem diferente do que está representado. 

Com relação ao que vem diagramado na esquerda e na direita da capa, 

respectivamente o dado e o novo, observamos que C2 traz à esquerda informações 

acerca da edição, como o código de barras e a logomarca da editora. Essas 

informações, conforme já mencionado em C1 vem costumeiramente deste lado por 

não se tratar de nenhuma novidade para o leitor, visto que esses dados não são 

fundamentais para o entendimento das informações noticiadas pela edição.  

Diferente de C1, C2 não apresenta nenhuma informação do lado direito. Essa 

ausência de elementos à direita pode ser interpretada como uma maneira de não 

desviar o foco da capa de Trump. O bigode, formado pelo texto “e agora?”, localizado 

no centro da imagem, torna qualquer enunciado novo como desnecessário, visto que 

somente esse conjunto de elementos visuais já evocam sentidos bastante objetivos 

com relação ao teor da edição. 

Quanto à estruturação da imagem, podemos afirmar que se trata de uma 

estruturação alta, pois não existem linhas que dividam o conteúdo central da capa 

com outras informações, embora elas existam na margem superior da capa. A 

ausência dessas linhas torna o conteúdo central muito mais uniforme. 

E por fim, ao observar a categoria nomeada pelos teóricos da GDV como 

saliência, podemos identificar, algumas estratégias em C2 que permite causar efeitos 

significativos, como por exemplo, o tamanho, as cores, o foco, dentre outros.  No que 

diz respeito ao tamanho, identificamos em C2 que o rosto de Trump é retratado de 

forma bastante destacada, sem que apareça nenhuma outra parte do corpo. O 

tamanho da face é uma estratégia para dar a ele um valor muito maior em detrimento 

de qualquer outro item que venha a aparecer na capa. Nessa edição não importa 

nenhuma outra parte do corpo dele apenas seu rosto já evoca os sentidos desejados 

pela edição. 

Outro elemento de destaque é a cor dos olhos de Trump. Podemos perceber 

que o azul é realçado na edição. Esse destaque pode ter associação com a ideia de 

que Trump representa um risco ao mundo, assim como Hittler, por meio de ideias 
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racistas, xenofóbicas e preconceituosas. Os olhos azuis e a pele branca, 

características mais marcantes da raça ariana, defendida pelo nazismo, é evidenciada 

na edição, que por sua vez, faz referência a semelhança do presidente norte-

americano aos ideais nazistas.  

 Quanto aos elementos presentes no primeiro e segundo plano, podemos 

observar, que Trump surge do escuro, sem que haja nenhum elemento por trás que 

distraia à atenção do leitor. Entretanto o surgimento de seu rosto em um fundo preto 

provoca um efeito visual de surpresa. Esse efeito, diferente do efeito provocado em 

C1, pode ser observado como uma estratégia para provocar no leitor uma sensação 

de espanto. Uma faceta raivosa é fato comum de se ver nas mídias quando o elemento 

mais notável é Donald Trump, contudo a associação ao nazismo é uma novidade, que 

merece ser destacada de maneira negativa, relacionando o presidente a fatos tristes 

e cruéis do passado. 

 

4.3 Analisando as metafunções nas capas das revistas Época 

 

Figura 35 - C3 – Capa 3 -  Revista Época 

 
 

Fonte: encurtador.com.br/nGKQT 
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4.3.1 Significado representacional em C3 

 

A revista Época, pertencente a editora Globo, representa Trump em dois 

exemplares de capa, C3 e C4, contextualizados em dois momentos distintos, 

respectivamente o período eleitoral e o período pós-eleitoral. A edição nº 960, de 05 

de novembro de 2016 publicada pela Época, foi chamada de C3 e apresenta diversos 

elementos significativos que devem ser analisados pela teoria da GDV para que 

possamos identificar as estratégias visuais elaborada pelo texto imagético. 

A começar, podemos identificar, que C3 não apresenta apenas um participante, 

mas dois, Tump e Hillary, ambos os candidatos à presidência norte-americana. A 

imagem faz referência ao momento em que os dois estão, que é a corrida eleitoral 

para a vitória presidencial dos EUA, dessa forma, C3 trás os dois literalmente correndo 

com o objetivo de vencer às eleições. 

A partir da observação dos personagens da imagem, podemos afirmar que se 

trata de uma estrutura narrativa, pois há movimento evidente na capa. Os dois 

participantes estão correndo, executando uma ação, que por sua vez só é possível a 

partir da presença de vetores. Os vetores, neste caso, são as pernas de Trump e de 

Hillary que servem como instrumento para a realização da ação. Entretanto também 

podemos perceber que Trump tenta alcançar Hillary com a ajuda da mão esquerda, 

que parece querer tocar o ombro da adversária. Essa outra ação executada também 

permite confirmar que se trata de uma estrutura narrativa, na qual há a presença de 

um outro vetor, neste caso a mão de Trump. 

 Como todo processo de ação envolve atores, C3 permite afirmar que Trump e 

Hillary se apresentam como tais, e que, por sua vez, estão objetivando atingir uma 

meta interna, que seria, no sentido literal da imagem, a linha de chegada. Embora C3 

represente uma ação executada por dois atores, a meta representada não é um 

participante, mas um objeto, que está ali sendo o foco do direcionamento da ação. 

Dessa forma, podemos classificar esse processo de ação como transacional. 

Já no que se refere a Trump e a ação que executa com seu braço, podemos 

identificar outro vetor e outra meta. Quando ele tenta tocar Hillary, executando outra 

ação além da retratada acima, evidenciamos que o vetor dessa vez é a mão, que 

objetiva atingir a meta, que neste caso é a adversária política. Observa-se que Hillary 

em um determinado momento é classificada como ator, em outro como meta. Da 

mesma forma, o vetor em um momento são as pernas, em outro momento a mão. 
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Nessa perspectiva, Hillary assume também o papel de reator, quando passa a receber 

uma ação. 

Em resumo, podemos afirmar que Trump é o executor das ações de correr e 

de tocar o ombro de Hillary, dessa forma, as metas são, respectivamente a linha de 

chegada e a candidata. Por outro lado, a adversária assume dois papeis em C3: de 

ator, quando corre em direção a linha de chegada, e de reator, quando recebe a ação 

de Trump. 

A partir da observação acima, podemos, então, compreender que não existe 

um padrão fixo para as representações em uma imagem. Aquele que em determinado 

momento está como ator, pode também assumir o papel de reator, e vice-versa. Do 

mesmo modo que não há necessariamente apenas um vetor e uma meta nas 

imagens, mas quantas forem necessárias para que se represente e signifique um 

processo visual. No caso de C3, portanto, classificamos esses processos como de 

ação transacional como também como de reação transacional.  

 

4.3.2 Significado interacional em C3 
 

Na perspectiva de interação dos personagens com o leitor, percebe-se que em 

C3 acontece um tipo de interação um pouco diferente do que observamos nas outras 

capas anteriormente analisadas. C3 traz dois personagens e ambos estão 

diferentemente representados com relação ao observador externo. Como o objetivo 

desta pesquisa é compreender como Trump é representado nas mídias, nosso 

direcionamento será mais voltado para ele, enquanto Hillary será observada apenas 

como um elemento a mais, para auxiliar na análise visual de Trump. 

Inicialmente, com relação ao contato, verifica-se que Trump está olhando para 

Hillary, e não para o leitor. Esse olhar direcionado a um participante interno da imagem 

demonstra que a relação estabelecida entre Trump e o leitor não é de intimidade. Ele 

está estabelecendo uma relação mais direta com sua oponente, enquanto que o leitor 

fica mais distanciado do candidato em decorrência dessa ausência de olhar nos olhos 

do leitor. Dessa maneira podemos afirmar que Trump estabelece aqui um contato de 

oferta. Essa estratégia permite perceber que diferentemente do que aconteceu nas 

outras capas analisadas anteriormente, C3 se propõe a relacionar os dois candidatos, 

de forma que transmita ao leitor uma relação de disputa entre os dois participantes, e 

que o leitor, por sua vez, está apenas como mero espectador da imagem. 
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Outro elemento que confirma a baixa intimidade dos participantes com o leitor 

é a distância social, que enquadra os dois candidatos em plano aberto, mostrando 

todo o corpo deles. Esse distanciamento provocado pelo enquadramento dos 

participantes da capa serve como uma estratégia para deixar o leitor mais afastado 

dos candidatos. Isso por que em C3 existe uma relação interna entre os participantes 

estabelecida pelo contato entre eles. Trump e Hillary representam nesta capa uma 

disputa pela corrida eleitoral, mas como estratégia a Época traz os dois correndo, 

literalmente. A corrida, desse modo, é uma ação que tem espectadores que não 

participam ativamente da ação. Sendo assim, o leitor precisa enxergar os corredores 

de longe, sem que haja necessidade de estabelecer relação de intimidade com eles. 

Já com relação a perspectiva, é possível perceber que Trump está 

representado em um ângulo obliquo, com a cabeça posicionada para o lado direito da 

imagem, enquanto Hillary está mais enquadrada em ângulo frontal, mas direcionando 

o olhar para um elemento intraimagem. Desta forma, o ângulo é mais um elemento 

que confirma a afirmação de que não existe uma relação estabelecida entre Trump e 

o observador da imagem. 

A ausência de intimidade entre Trump e o leitor pode ser compreendida como 

uma estratégia para não aproximar tanto o candidato do público, mas para relatar 

como foi o processo eleitoral acirrado entre os dois candidatos. Quem acompanhou 

as notícias nos diversos meios de comunicação percebeu que a disputa entre os dois 

foi bastante acirrada, e que Hillary durante muito tempo pareceu que iria vencer as 

eleições, contudo Trump conseguiu ultrapassar e vencer a eleição. 

Um fato curioso é que a Época publicou essa capa dois dias antes do resultado 

eleitoral, que deu vitória a Trump. C3 pode ser interpretada como uma narração do 

processo eleitoral, que foi bastante acirrado e que trazia dois oponentes bastante 

diferentes um do outro. Enquanto Trump aparece desesperado para ultrapassar a sua 

rival, Hillary aparece sorridente, como se contasse com a certeza da vitória. Em outras 

palavras, a vitória de Hillary parecia certa, e Trump precisava de muito esforço para 

ultrapassá-la e vencê-la. 

Outro elemento a se considerar em C3 é a baixa modalidade. Os participantes 

estão representados por meio de uma caricatura, e não de uma fotografia. O desenho 

deixa a imagem distante da realidade, embora permita, pela semelhança dos traços 

dos personagens, que o leitor reconheça de quem se trata. A imagem é 

contextualizada em um cenário que representa uma pista de corrida, mas de forma 
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que evidencia apenas os dois concorrentes, isto é, não há outras pessoas na disputa, 

nem muito menos na plateia. A cena é toda deles, sem que haja desvio do foco para 

outros elementos visuais. As cores utilizadas também servem de destaque para eles 

e para facilitar na compreensão de quem são os personagens representados. Embora 

seja fácil reconhecer Trump e Hillary na imagem, por meio dos seus aspectos 

fisionômicos que se aproximam bastante do real, a modalidade de C3 é classificada 

como sensorial por trazer elementos que fogem da realidade. 

 

4.3.3 Significado composicional em C3 
 

Com relação a composição da capa da Época, podemos observar, que existe 

uma relação bastante estreita entre os elementos internos da imagem. A diagramação 

de C3 está formatada com o objetivo de enquadrar e centralizar os dois participantes 

do processo eleitoral, deixando nas margens todos os outros elementos verbais e 

visuais que não são tão importantes. 

Para realizar uma leitura da capa com base na posição que os elementos 

ocupam, precisamos perceber o que se encontra no topo e na base da imagem, na 

esquerda e na direita e no centro. Esses espaços são estrategicamente reservados 

para causar determinado efeito de sentido na leitura das imagens  

O topo de C3, como já relatado nas capas acima analisadas, é o espaço 

dedicado ao nome da revista. Nele vemos a presença da informação ideal, que não 

muda e que, no caso do gênero discursivo capa de revista, é reservado para a 

logomarca. O nome Época surge de um fundo branco, em letras maiúsculas na cor 

preta, dando destaque à logomarca da edição. Observa-se também que existe um 

desenho de um globo terrestre substituindo uma das letras O do nome, dando um 

efeito visual de que a revista traz notícias do mundo todo. A presença do globo pode 

também ser interpretada como uma referência a editora Globo, que é a empresa a 

qual a revista pertence. 

Ainda na parte superior encontramos as frases “a arrancada final” e logo abaixo 

o complemento “Hillary lidera. Trump tenta atropelar no último momento e assim se 

encerra a disputa mais sangrenta da história das eleições americanas”. E podemos 

concluir por meio da localização em que elas estão inseridas que essas informações 

trazidas pela revista são tidas como algo que faz parte do plano ideal, isto é, trás 
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informações que não estão no plano real, com novidades nem com informações 

extras. 

Já na base da imagem não há presença de texto, apenas a linha de chegada 

que na imagem se posiciona na parte inferior da capa, com a palavra “finish”, que 

traduzida para o português significa “fim”. A posição da faixa na parte inferior da capa 

leva a interpretar que a revista trata como real a informação de que a corrida eleitoral 

está chegando no final. Os dois concorrentes estão chegando a linha da vitória, e essa 

vitória será realmente o fim do processo de competitividade no qual eles estão 

submetidos.  

No centro da imagem, temos a presença dos atores, que são os elementos de 

destaque desta estrutura visual. Trump e Hillary se posicionam no centro da capa, 

sendo que um aparece à esquerda e o outro à direita. A posição central dos candidatos 

leva a interpretação de que são eles os elementos principais da edição, a partir da 

perspectiva da ação que eles estão exercendo. Nesse caso, poderíamos afirmar que 

a corrida eleitoral entre Trump e Hillary é o grande destaque da edição, que foi 

publicada como uma narrativa para as eleições norte-americanas, na qual envolvia 

uma competição acirrada entre os dois presidenciáveis. 

Do lado esquerdo da imagem localiza-se, segundo a categoria da GDV as 

informações dadas, isto é, algo que já sabemos ou que não traz novidade nenhuma. 

A localização de Trump mais à esquerda pode ser interpretada como uma estratégia 

para afirmar que todos já sabiam que ele estaria atrás de Hillary na corrida eleitoral. 

Entretanto estava bem próximo, quase a alcançando e obtendo a vitória no final. Essa 

interpretação pode ser confirmada quando observamos as notícias que antecipam o 

resultado final das eleições de que Hillary liderava nas pesquisas, mas que Trump era 

uma forte ameaça a superá-la e vencer a campanha. 

Há também em C3 uma unidade muito forte entre os elementos visuais, 

provocada pela ausência de linhas divisórias entre eles. A única linha que aparece na 

imagem é a de chegada e ela não trata de um elemento divisor, mas algo que compõe 

a representação imagética. Podemos, por meio dessa observação, afirmar que a 

estruturação em C3 é alta. 

Já com relação à saliência em C3, podemos observar a presença de tons 

neutros à claros. Não há cores saturadas nem tonalidades que chamem atenção para 

um item específico. O que há na capa em análise é a presença de um foco muito mais 

direcionado aos participantes. Por isso, a ausência de um plano de fundo dá a 
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sensação de que Trump e Hillary são os únicos elementos importantes em C3. Além 

da ausência de plano de fundo, observa-se que a capa traz elementos visuais 

particulares dos candidatos, como a cor da pele e dos cabelos de Trump, como algo 

de destaque. E este, por sua vez, surge como forma de deixar claro que o desenho 

que a capa traz é a representação de Trump. 

 

Figura 36 - C4 – Capa 4 - Revista Época 

 

Fonte: encurtador.com.br/abxB8 

 

4.3.4 Significado representacional em C4 
 

Já na edição seguinte, de nº 961, de 12 de novembro de 2016, a Época já trás 

em sua capa o resultado das eleições, com Trump como presidente norte-americano. 

Esta edição é publicada após sete dias da publicação analisada na subseção anterior, 

e é uma edição especial sobre as eleições dos EUA. 

Nesta edição, podemos perceber, que Trump aparece olhando para o leitor, 

com a cabeça posicionada meio de lado, com um olhar de desconfiança. Não parece 

que ele está rindo nem muito menos triste, mas apresenta um semblante sério e 

duvidoso. Com relação ao significado representacional de Trump em C4 podemos 

primeiramente perceber que ele não está executado nenhuma ação na estrutura 

imagética. Trump apenas dirige seu olhar para o leitor, encarando-o sem que 
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apresente nenhum movimento por meio de vetores. A partir dessa percepção, afirmar-

se que C4 se enquadra no que a GDV classifica como estrutura conceitual.  

A ausência de movimento não impossibilita, contudo, que se apreendam 

sentidos particulares à Trump na capa. Isso por que este olhar de desconfiança 

permite que o leitor faça algumas interpretações quanto a vitória do milionário. Essa 

cara de desconfiança está compatível com ao texto que a capa apresenta. A frase “ele 

riu por último”, complementada pela sentença “Ninguém imaginava que Donald Trump 

pudesse ganhar. Sua vitória gera incerteza nos Estados Unidos e no mundo” permite 

concluir que a vitória de Trump foi um fato inesperado, que causou surpresa na mídia. 

Dessa forma, é plausível a justificativa de que, ao colocar seu rosto com destaque, 

apresentando um olhar desconfiado, a revista objetivou transparecer para o leitor essa 

desconfiança da sociedade quanto ao resultado das eleições. 

A expressão facial de Trump, diferente das apresentadas nas edições 

anteriormente analisadas, não apresenta agressividade. Contudo toda campanha 

eleitoral do bilionário foi baseada em discursos agressivos e polêmicos, por esse 

motivo a mídia costumeiramente representou o presidente por meio de imagens 

violentas, através de gestos ou expressões. Já C4, que é publicada como uma edição 

especial que aborda a vitória de Trump, já apresenta outra estratégia visual. Nesta 

edição o objetivo é tratar da surpresa que foi a vitória de Donald Trump e não mais de 

sua apologia à violência. 

A partir dessa análise, pode-se também classificar a estrutura conceitual de C4 

como pertencente a um processo analítico estruturado. Isso pode ser justificado pela 

representação de Trump na capa, que apesar de não apresentar símbolos 

pertencentes à presidência americana, traz em seu olhar uma desconfiança, que 

complementada pelas frases já mencionadas anteriormente, permite a análise da sua 

posição  de presidente eleito naquele momento. A incerteza da vitória tratada no texto 

verbal e a fisionomia de Trump é, nesse caso, pertencente a uma estrutura conceitual 

analítica. 

Através da observação de C4, e em comparação com C3, é possível perceber 

a diferença na forma que as duas edições abordam o presidente. Enquanto C3 tratava 

da disputa eleitoral, apresentando os personagens executando uma ação de correr, 

C4, que aborda o resultado da disputa apresenta apenas Trump de maneira bastante 

evidente e real. É possível, portanto, identificar que a estratégia visual muda quando 

há mudança na finalidade da edição, isto é, durante a corrida eleitoral era possível 
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apresentar um Trump por meio de um desenho, com traços e fisionomia mais distante 

do real, enquanto que, após a vitória, que foi surpresa para grande parte do público, 

a estratégia visual precisou ser modificada para uma representação mais séria e real 

do presidente. 

 

4.3.5 Significado interacional em C4 
  

Partindo agora para a interpretação da interação de Donald Trump com os 

leitores, iniciamos afirmando que a expressão desconfiada do presidente permite que 

o leitor faça algumas inferências. Isso por que por meio do olhar é possível identificar 

quais são os graus de intimidade e de aproximação que o personagem representado 

tem com quem o observa. 

Em C4 Trump apresenta um olhar de demanda que se dá pelo olhar nos olhos 

do leitor. Aqui ele encara o leitor com uma fisionomia desconfiada, como se estivesse 

passando uma mensagem de que, apesar de não ser esperado, foi vitorioso no 

processo eleitoral. O olhar de demanda também objetiva mostrar ao leitor que Trump 

não está ali para ser contemplado, mas para enfrentar o leitor que duvidou da sua 

vitória.  

Com relação ao distanciamento ou aproximação de Trump na imagem, fica 

visível um ângulo fechado que permite que o leitor o observe de maneira bastante 

próxima, dando-lhes um certo grau de intimidade. Essa intimidade que a aproximação 

provoca é identificada quando podemos perceber detalhes na fisionomia do 

personagem que se enquadrado em ângulo aberto não seria possível. Exemplo disso 

é a nitidez com que conseguimos ver as linhas de expressão, o olhar de desconfiança, 

a cor da pele, dentre outros detalhes. 

Como a edição tem por objetivo anunciar a vitória inesperada de Donald Trump 

à presidência dos EUA, e também de mostrar desconfiança e insegurança com 

relação ao resultado, o enquadramento fechado foi uma estratégia visual para permitir 

que o leitor pudesse ter a sensação de proximidade com o presidente eleito, e nesse 

sentido, participar dessa desconfiança e insegurança que a revista propôs a mostrar. 

Podemos, com isso, afirmar que, a revista ao trazer a sentença verbal “ele riu por 

último, reforça a ideia de que Trump, embora a tenha grande rejeição, tendo uma parte 

da imprensa contra ele, se dirige ao leitor com um olhar de sarcasmo por ter vencido 

as eleições. 



91 
 

 
 

Com relação ao grau de engajamento entre Trump e o leitor, podemos observar 

que por não estar em uma posição totalmente frontal, o candidato parece ter menos 

envolvimento com o leitor. Diferentemente de C2, na qual ele aparece absolutamente 

de frente ao observador, em C4 ele demonstra um certo distanciamento pela forma 

em que se posiciona. Muito embora o ângulo fechado dê ao personagem um grau de 

intimidade muito maior, a direção na qual o corpo é posicionado pode também trazer 

intimidade ou distanciamento.  

A partir da observação acima mencionada, pode-se classificar a perspectiva da 

imagem de C4 como enquadrada em um ângulo frontal, pois Trump olha para o leitor 

envolvendo-o no processo visual. Entretanto a angulação da face do presidente, que 

se posiciona um pouco de lado com relação ao leitor, pode também enquadrar a 

perspectiva do ângulo visual em vertical linear. 

Assim, embora C4 trate de um assunto que envolve poder, a posição de 

enquadramento do personagem não está sendo de destaque. Se Trump fosse 

representado em um ângulo alto, haveria na capa um efeito visual muito mais forte de 

poder do que na forma em que foi utilizado. Essa observação serve, então, de 

comprovação para afirmar que a revista Época não aprova e nem tem interesse de 

valorizar o presidente, apenas anuncia e demonstra a surpresa que o resultado 

eleitoral causou. 

Com relação a representação do real em C4, por meio do que a GDV classifica 

como modalidade, podemos perceber que diferentemente do que ocorre em C3, a 

imagem de C4 é muito mais próxima da realidade. Isso porque é utilizada uma 

fotografia e não um desenho ou uma caricatura. Entretanto algumas fotografias 

apresentam maior ou menor modalidade, de acordo com alguns recursos chamados 

de marcadores de modalidade, como por exemplo a cor, fundo, detalhes e etc. 

Com relação as estratégias acima mencionadas, identifica-se algumas em C4 

que possibilitam afirmar a alta modalidade da capa. Primeiramente é necessário 

entender que C4 trata de uma modalidade naturalista, na qual há grande concordância 

com a realidade. E essa concordância se dá pelo uso de cores mais reais, sem que 

fossem utilizados contrastes ou saturações muito intensos.  Isso permite que o tom da 

pele, dos cabelos e os detalhes das roupas fiquem bem próximos da realidade. Além 

disso, a iluminação e o brilho causam uma sensação de que a imagem de Trump está 

representando-o da maneira que ele realmente é, se visto pessoalmente. 
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Outro marcador de modalidade presente em C4 é a ausência de um segundo 

plano na imagem. Nota-se que Trump está em uma situação de destaque quando não 

há outros elementos visuais que dividam a atenção. É muito mais fácil identificar que 

o foco principal da capa é a face de Donald Trump quando não existem outros 

elementos que desviem a atenção. Essa estratégia, é, portanto, um forte marcador 

que permite que o personagem seja abordado como um elemento real e de relevância. 

 

4.3.6 Significado composicional em C4 
 

Partindo agora para a análise dos elementos que compõem a capa, podemos 

perceber que a diagramação de C4 trás como elemento central Trump, sem que haja 

outro participante. A centralidade dele na imagem significa que a matéria principal da 

revista é sobre ele, atribuindo-lhe um grau de importância muito grande a partir dessa 

localização.   

No topo da revista vemos a informação ideal, que no caso é nome da revista 

Época, em letras de destaque pelo tamanho, mas não pela cor. Diferente de C3, que 

apresenta o nome da revista no tom preto, C4 apresenta no tom de branco, o que faz 

com que haja um realce maior do nome em cima do fundo escolhido pelos editores. 

Já na base, a edição não trouxe nenhuma informação real, fazendo com que o leitor 

busque em outro espaço as informações adicionais que a capa anuncia, para, assim, 

consumir ou não o produto noticiado. 

No lado esquerdo da capa, espaço reservado para a informação dada, isto é, 

já conhecida, temos slogan da editora da revista, a editora Globo. Esse espaço, 

normalmente destinado a informações sobre a revista, está desta vez dedicado 

apenas ao nome da editora, pois, mais a direita, no espaço destinado as informações 

novas, está um selo informando ao leitor que se trata de uma edição especial, que se 

destina a retratar as eleições dos EUA. O selo a que se refere acima anteriormente, 

trás as cores da bandeira dos EUA, destacando que essa edição não segue o número 

de série normal, e que foi lançada com a finalidade de abordar a vitória de Trump. 

Também do lado direito, mas localizado na parte mais central da capa, a Época 

apresenta os enunciados “Ele riu por último, acompanhado de “Ninguém imaginava 

que Donald Trump pudesse ganhar. Sua vitória gera incerteza nos Estados Unidos e 

no mundo”. Esses enunciados são localizados a direita da capa pois trata de uma 

informação nova, que não era esperada pelos leitores. Percebe-se que a revista 
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anuncia a vitória de Trump, quando ela diz que ele riu por último. Esse anuncio é uma 

novidade para quem está tendo contato com a revista, pois a mesma foi lançada logo 

após o resultado eleitoral. Além da novidade da vitória de Trump, a incerteza 

provocada pelo enunciado, que afirma que os EUA e o mundo não esperavam tal 

resultado eleitoral, reforça a ideia de que está localizado a direita da capa as 

informações que revista tem como novidade. 

Com relação à estruturação da capa, podemos afirmar, que C4 possui 

estruturação alta, no qual os elementos presentes não são divididos ou segregados 

por linhas divisórias, com exceção do quadro que anuncia que a revista é uma edição 

especial, propositalmente colocado em destaque para que não se misture com a 

notícia anunciada. Entretanto o quadro não segrega os personagens nem os 

elementos informativos da imagem, fazendo com que, desta forma, a classificação de 

C4 com relação a estruturação permaneça como alta. 

Com relação a saliência em C4 é evidenciamos que não possui um segundo 

plano destaque, e, por isso, Trump é sobressaltado na capa, sem que haja outro 

elemento para dividir a atenção do leitor. Os tons utilizados são neutros, sem muito 

uso de cores saturadas, nem sem cores. A impressão causada pelas cores de C4 é 

que se trata de uma imagem bem próxima das cores reais de uma pessoa, sem 

exageros de tons. Há um foco bem direcionado à Trump, que olha para o leitor de 

maneira desconfiada, como se estivesse julgando aqueles que não acreditaram  em 

sua vitória.  

Através da análise dos elementos de saliência de C4 é possível afirmar que a 

capa retrata  a imagem real do presidente americano, e não um desenho ou uma 

caricatura. E essa realidade causada pelos elementos modalizadores da revista é 

reforçado quando há o uso das cores mais reais, do que quando há ausência de cor 

ou cores muito saturadas. 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 
 

4.4 Analisando as metafunções nas capas das revistas Veja 

 

Figura 37 - C5 – Capa 5 - Revista Veja 

 

Fonte: https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2504/ 

 

4.4.1 Significado representacional em C5 

 

Na edição de nº 2504 da revista Veja, publicada em 16/11/2016, podemos 

identificar a presença do rosto de Donald Trump, representado de maneira parcial na 

capa. Apenas a parte superior esquerda da sua face está presente na imagem, com 

a ausência de um fundo ou de um segundo plano. Podemos entender essa ausência 

como uma estratégia visual para mantê-lo como elemento em realce, sem que haja 

necessidade de exibir imagens secundárias. Dessa forma, apenas o que é importante 

é que estar sendo visto pelo leitor. 

Percebemos também que Trump está parado, sem realizar movimentos, 

apenas olhando para o leitor com um semblante calmo. Essa ausência de vetores 

serve para enfatizar que ele não estar sendo representado por algo que realizou, e 

sim pela sua identidade e pelo que significa para o mundo. Nesse caso, não há 

necessidade de uma ação, visto que a foto do presidente está cumprindo o papel que 

a revista propõe, que é de exibir os detalhes de sua identidade, mesmo que sua face 
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não apareça por completo.  A ausência de ação e, consequentemente, de vetores, na 

imagem se configura, portanto, segundo a categoria analítica da GDV, como uma 

representação de uma estrutura conceitual.  

A proximidade em que a imagem foi retratada permite que o leitor perceba a 

presença de detalhes no rosto de Trump. Esses detalhes nos direcionam a 

compreender que o milionário é um homem de idade mais avançada, o que pode ser 

interpretado como uma pessoa experiente e, consequentemente, apta a assumir a 

presidência de uma superpotência como os EUA. 

Embora Trump não esteja apresentado de corpo completo na imagem, 

conseguimos identificar que os olhos presentes em C1 pertencem a ele, 

principalmente pelo reforço textual que acompanha a imagem. O texto verbal que vem 

ao lado direito da capa traz informações que completam o sentido da imagem no que 

tange ao personagem representado, bem como as preocupações da revista em expor 

as expectativas com a sua vitória. 

Portanto há uma representação de Trump com relação à parte/todo, no qual 

apenas o seu olhar está em saliência em detrimento de todo o resto do seu rosto. 

Esse olhar pode provocar no leitor uma sensação de fragilidade quanto ao 

personagem representado. Isso porque o detalhamento das expressões faciais do 

presidente, bem como um olhar mais melancólico pode estar representando uma 

pessoa experiente, porém vulnerável.  

E essa vulnerabilidade, na qual o presidente norte-americano se insere, se 

configura como uma estratégia para convencer o leitor de que, embora possua ideias 

radicais e eufóricas, como o próprio texto verbal reforça, Trump é humano, e como tal 

é suscetível a erros. Desse modo, ele é classificado, dentro das estruturas conceituais, 

como um processo analítico. Essa maneira de enquadramento do rosto na capa é 

uma estratégia visual que evoca outros sentidos particulares, mas que serão tratados 

mais adiante nos Significados Composicionais.  

O processo analítico, presente em C1, é, por sua vez, classificado como 

estruturado. Essa estruturação de C1 é fundamental para que o leitor não tenha 

dúvidas de quem se trata a imagem. Embora Trump esteja representado apenas pelo 

olhar na imagem, há um texto de apoio que possibilita que o leitor tenha a certeza de 

que a capa está o representando e não outro senhor.   

Algumas outras informações textuais também são de grande importância para 

que o leitor possa associar a imagem à Trump, como os termos “bilionário americano”, 
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“direita populista e nacionalista” e “ameaças protecionistas”. Isso porque a campanha 

política do referido candidato sempre manteve um discurso que agradava os 

simpatizantes de ideias da Direita, com forte exaltação à pátria e a segurança 

nacional, entendida pelos seus apoiadores como medidas nacionalistas e 

protecionistas. Portanto, a estruturação através da presença de textos descrevendo 

de quem se trata a notícia serve de reforço para a identificação de Trump pelos 

leitores. 

 

4.4.2 Significado interacional em C5 
 

Para identificar como a imagem presente em C1 interage com os leitores é 

necessário atentar primeiramente para como se dá o contato visual entre Trump e os 

leitores. Postula-se, nesse sentido, que Trump estabelece um contato de demanda, 

no qual olha nos olhos de quem lê a capa da revista, demandando uma troca de 

olhares. Esse contato tem o objetivo de manter um elo mais direto com o público leitor. 

Isso pode ser justificado pelo momento no qual a revista foi publicada, o período 

eleitoral, que exige dos candidatos maior aproximação com seu eleitorado. 

Diferentemente do que ocorre nas propagandas que visa vender um produto e, 

assim, exibí-los, a capa de C1 tem o objetivo de promover uma campanha política. E 

essa promoção, tem por finalidade destacar ou não um político, dependendo da 

intenção que o produtor da imagem teve. 

No caso de C1, Trump aparece de maneira menos valorizada. Essa 

desvalorização pode ser endossada pela maneira como a expressão facial do 

candidato foi representada na imagem. Seu olhar não demonstra força, e sim 

vulnerabilidade. Suas marcas de expressões causadas pela idade avançada reforça 

a ideia de um homem mais frágil, e consequentemente, que não representa ameaça 

ao mundo, como outros jornais e revistas propagavam. 

A desvalorização de Trump em C1 pode ser, portanto, uma estratégia para 

desconstruir uma imagem negativa do candidato, e, nessa perspectiva, apoiar e 

favorecer o processo eleitoral que estava acontecendo. 

Na segunda categoria interativa, que é a distância social, é evidente que Trump 

é enquadrado em ângulo fechado, no qual apresenta detalhes da face do presidente 

norte-americano. Embora a imagem seja representada em C1 com a presença apenas 

do olho esquerdo de Trump, é possível ver todos os detalhes de seu rosto como as 
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marcas de expressão, cabelos e sobrancelhas envelhecidas. Essa aproximação 

provoca intimidade do leitor/observador com o personagem da imagem. 

Essa intimidade causada pelo ângulo fechado é uma estratégia utilizada no 

período eleitoral como forma de causar essa aproximação do candidato com o público 

leitor. Dessa forma podemos inferir que a Veja se preocupou em trazê-lo para mais 

perto dos seus simpatizantes brasileiros, dando a eles a oportunidade de se sentirem 

íntimos do candidato, ao ponto de ser possível enxergar inclusive as linhas de 

expressão e os cabelos grisalhos dele.  

Outro elemento que precisa ser observado é a posição em que Trump se 

encontra. Na categoria da perspectiva identificamos que o presidente está em ângulo 

frontal, de frente para quem o observa. Esse ângulo demonstra, como já descrito 

anteriormente, mais comprometimento com o leitor.  

Diferentemente do que ocorre num ângulo oblíquo ou vertical, o ângulo frontal 

em C1 permite maior proximidade do leitor com o personagem, sem que o leitor esteja 

acima ou abaixo dele, mas em pé de igualdade. Essa igualdade em que a revista tenta 

enquadrar Trump e o leitor serve de procedimento para auxiliar no favorecimento da 

campanha eleitoral. Isso porque a capa traz Trump como um homem comum, sem 

superioridade com os seus apoiadores. 

O ângulo frontal em C1 é um complemento para os dois pontos discutidos 

acima. Os olhos nos olhos pelo contato de demanda, o enquadramento em ângulo 

fechado, possibilitando a aproximação do leitor com o personagem, e agora a posição 

frontal do candidato servem como ferramentas de aproximação com os eleitores e 

simpatizantes.  

Já na categoria modalidade, que se refere ao grau de verdade da imagem, 

visualiza-se em C1 a presença das cores monocromáticas (preto e branco) na 

estrutura imagética. Essa ausência de coloração poderia provocar um efeito de 

diminuição da modalidade da imagem, entretanto, a presença de detalhes da face de 

Trump, ocasionada pelo ângulo demasiadamente fechado, causa no leitor um grau de 

verdade bastante elevado, e, consequentemente, uma modalidade alta. 

Ainda de acordo com a modalidade, compreende-se que C1 apresenta tanto 

um aspecto naturalista como sensorial. Isso por que há ausência de cores na imagem, 

que, se colorida, traria um grau de verdade bem mais elevado do que nas 

monocromáticas. Entretanto, C1 traz efeitos mais que reais na imagem, provocado 
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pela aproximação da imagem, o enquadramento e a saliência de Trump na capa da 

Veja. 

 

4.4.3 Significado composicional em C5 

 

Para identificar os elementos que compõem C1, isto é, como se dá a disposição 

dos elementos imagéticos das capas e como essa disposição evoca sentidos, 

identificaremos o valor da informação, o enquadramento e a saliência de Trump na 

capa da Veja. 

Na categoria valor da informação, que se refere a diagramação da capa e a 

posição que os elementos ocupam, Trump está localizado no centro dá imagem, 

tomando toda a área da capa. Essa posição de centro demonstra a importância da de 

sua figura para a edição, atribuindo-lhe um lugar central e relevante.  

Não é ao acaso a posição centralizada de Trump. Ele está disposto nesse lugar, 

e não em outro, tanto pela característica própria do gênero capa de revista, que da 

uma posição de centralidade ao assunto principal, bem como pela valorização da 

imagem em detrimento das informações periféricas a respeito do candidato. Trump, 

conhecido por seus discursos polêmicos e por ser um dos grandes bilionários dos 

EUA, não poderia ser mero coadjuvante da capa, visto que o objetivo é enfatizar as 

qualidades dele. 

Nas margens esquerda, onde aparece os elementos já conhecidos, o dado, 

observamos a presença da logomarca da editora Abril, do código de barras da revista 

e de outras informações particulares da edição como data, número de edição, dentre 

outros. Essas informações “dadas” já são de conhecimento dos leitores, que ao 

adquirirem a revista já preveem esses itens como algo comum. 

 Na margem direita há a presença do novo, que no caso de C1 são as 

informações que a revista Veja está noticiando, ou seja, as novidades que traz a 

respeito da abordagem sobre a campanha política. O endosso as características 

positivas do candidato, bem como a tentativa de desconstruir informações negativas 

a respeito de Trump estão localizadas numa posição periférica direita, sobrepostas à 

imagem dele.  

Já no topo há a presença da logomarca da revista, que, de acordo com os 

aspectos da GDV, é onde ficam localizadas as informações ideais. Como se trata de 
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um gênero discursivo, a capa de revista obedece também uma diagramação própria, 

que já foi explicitado no esquema 8, e que prevê esse espaço para o nome da revista. 

Na base estariam representadas as informações reais, entretanto em C1 não há a 

presença desse elemento. 

No aspecto da estruturação, podemos perceber que C1 possui estruturação 

alta, visto que não existe linha divisória entre o personagem, Trump, e os demais 

elementos que compõem a imagem, dando-lhes unidade. Dessa forma, Trump surge 

de um fundo escuro, sem que haja algo delimitando os espaços, e que as letras saem 

sobreposta a imagem, atribuindo mais verdade as informações.  

Com relação à saliência, observamos que algumas estratégias visuais 

presentes em C1 serviram para dar mais valorização a imagem de Trump, como o 

tamanho, cores e ausência de plano de fundo. 

 A saliência no tamanho de Trump demonstra o valor que ele representa na 

capa da edição da Veja. Não é por acaso a presença do olhar tão evidente de Trump 

em C1. E esse destaque no olhar provoca no leitor uma aproximação com o candidato 

que não é comum em outras edições. Inferimos que essa aproximação do olhar é 

trazida com a intenção de que o leitor fique olho a olho com Trump. Isto é, que perceba 

sua humanidade, seus defeitos e suas fraquezas. Não existe em Trump uma 

expressão de raiva, nem de seriedade. Há um olhar tênue, com uma expressão leve 

e frágil. 

 Além do destaque do tamanho do olhar, a presença de cor monocromática dá 

ao exemplar um grau de seriedade, provocando no leitor uma impressão de que o 

assunto tratado na revista é preocupante. Apesar de cores vivas trazer mais verdade 

as imagens, a estratégia de utilizar o preto e branco em C1 reforça a ideia de que a 

intenção da revista é provocar um sentimento de leveza em quem visualiza Trump. A 

presença das cores monocromáticas ameniza impactos visuais que a saturação 

poderia trazer, caso fosse utilizada. 

Já a ausência de um plano de fundo promove a valorização de Trump em 

detrimento de outros itens. Trump sai do escuro, sem que haja algum outro item que 

tire do leitor a atenção a Trump. O que fica evidente no candidato é, portanto, seu 

olhar e suas linhas de expressão, que denunciam sua idade, além de transmitir ao 

leitor algumas características pessoais dele, como a calma e a serenidade. 
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Figura 38 - C6 – Capa 6 -  Revista Veja 

 

Fonte: https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2510/ 

 

4.4.4 Significado representacional em C6 
  

No dia 25 de outubro de 2016, a revista Veja publica a edição nº 2510, que tem 

sua capa intitula “a Guernica de 2016”, fazendo referência a uma obra famosa de 

Picasso, permite identificar a presença de Donald Trump representado na imagem, 

dentre outros personagens. 

A estratégia visual que C6 apresenta é diferente das demais analisadas aqui, 

visto que essa capa não está representando exclusivamente o presidente norte-

americano Donald Trump, mas outras personalidades que causaram polêmicas ou 

que estiveram envolvidos em situações de destaque no mundo todo. Trump aparece, 

nessa edição, no centro da imagem, identificado principalmente pelo atributo do 

cabelo, tão notável no bilionário e da gravata com as cores da bandeira do país. 

A partir da identificação da imagem de Trump em C6, postula-se que o 

presidente está sem executar ação nenhuma. Aparece apenas representado pelas 

suas características físicas mais evidentes, como o cabelo e pela gravata. Muito 

embora a imagem acima seja uma releitura de uma obra bastante conhecida de 

Picasso, com o nome de Guernica, que retrata um período de guerra, a imagem de 
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Donald Trump não demonstra, nesse contexto, executar ação. Dessa forma, podemos 

afirmar que se trata de uma estrutura conceitual. 

A estrutura conceitual de C6 pode ser classificada em dois processos: analítico 

e classificatório. O processo analítico se estrutura pela relação parte/todo, que permite 

a associação da imagem a partir de algumas partes. No caso de Trump, assimilamos 

que é ele, e não outro homem, que está retratado na capa pelos atributos já 

mencionados anteriormente, como o cabelo e a gravata com as cores da bandeira dos 

EUA.  Esses elementos são fundamentais para que o leitor identifique a quem a revista 

se refere ao elaborar sua capa. Já com relação ao processo classificatório, podemos 

também identificar que se trata de Trump quando a capa expõe diversos personagens 

que marcaram o ano de 2016, como Dilma, Mohammad Ali, Eduardo Cunha e Browie. 

Essa seleção de integrantes para C6 permite que o leitor classifique os personagens 

a partir de características em comum, que no caso pode ser o destaque mundial que 

eles tiveram no ano de 2016.  

A seleção dos integrantes de C6 não foi sem motivo. Nota-se que cada um 

deles exerceram papéis relevantes no cenário mundial, seja na política, na música ou 

no esporte. Dessa forma, a estratégia visual utilizada pelos produtores de C6 pode ser 

interpretada como uma tentativa de mostrar para os leitores que o mundo esteve em 

guerra com fatos marcantes como o impeachment da Dilma, a prisão de Eduardo 

Cunha, a vitória de Trump e a morte de dois ícones mundiais da música e do esporte, 

respectivamente, Bownie e de Mohammad Ali.  

Trump não podia deixar de estar representado na capa, pois foi o vencedor das 

eleições norte-americanas, amparado por uma campanha bastante polêmica. Pelas 

análises das capas anteriores podemos inclusive constatar que a vitória dele 

representou uma surpresa para muitos, visto a postura que adotou desde o início da 

sua jornada política. Dessa forma, a sua presença em uma capa bastante complexa 

como C6 é muito pertinente e permite interpretar que sua vitória representou um fato 

marcante no mundo. 

 

4.4.5 Significado interacional em C6 
 

Com base na interação que C6 tem com o leitor, observamos como Trump está 

representado com vistas a interagir com quem o observa. A partir da visualização de 

como está o contato, a distância social, a perspectiva e a modalidade podemos 
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realizar a leitura de C6 com vistas a perceber como e por que ela foi produzida dessa 

maneira. 

Podemos observar que Trump é representado numa posição de lado, sem olhar 

para o leitor, e dessa forma, sem interagir diretamente com ele. Essa posição na qual 

Trump está é classificada como contato de oferta, na qual ele está ali apenas para 

contemplação. Dessa forma, Trump não demanda o olhar do leitor, nem muito menos 

está interagindo com ele. Em C6 Trump se oferece para que o observador apenas o 

olhe e identifique qual o papel que ele está exercendo naquele contexto em que a 

capa foi produzida.  

O contato de oferta, diferentemente do de demanda, demonstra uma menor 

intimidade entre o personagem e o observador. E em C6 isso pode ser justificado pelo 

fato de que a Veja, ao fazer uma releitura de uma obra famosa de Picasso que tem 

por objetivo principal retratar um cenário social de guerra, não busca a interação entre 

os personagens e quem o observa, mas busca que o leitor esteja apenas observando-

os, assim como se faz na obra “Guernica”, de Picasso. 

Para complementar o distanciamento que o contato de oferta promove na 

imagem, podemos perceber também que Trump está representado em um plano 

médio, num distanciamento que mostra um pouco mais da metade do corpo. Essa 

distância social permite perceber que a intenção da Veja não é promover a intimidade 

entre Trump e o leitor. Nesta capa interpretamos que a representação da figura em 

questão em um ângulo médio faz com que o leitor esteja distanciado dele, sem que 

seja possível ver detalhes íntimos e pessoais.  

O distanciamento social a partir do plano médio e o contato de oferta 

demonstram, portanto, a intenção da produção de C6. Trump não está íntimo, nem 

está interagindo com o leitor. Está ali para ser observado e ser analisado dentro do 

contexto de guerra no ano de 2016 que a revista quer demonstrar. 

Outro elemento que pode ser observado com vistas a perceber o 

distanciamento de Trump com o leitor na capa é o ângulo no qual está representado. 

C6 apresenta Trump em um ângulo obliquo, no qual seu olhar está direcionado para 

outro lugar que não é o leitor. Nesse caso, conclui-se que o leitor não faz parte do 

mundo em que Trump está inserido. No cenário de guerra, proposto pela Veja, o leitor 

é apenas o espectador da desgraça que a guerra trás e não está participando 

ativamente daquele momento.  
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Já com relação ao grau de verdade da capa, através da modalidade e seus 

marcadores, é fácil afirmar que a modalidade de C6 é baixa. Isso pode ser justificado 

pelo fato de a edição utilizar uma modalidade sensorial na representação dos 

personagens, através de caricaturas artísticas. Há em C6 a ausência de verdade pela 

maneira em que os personagens estão representados, que ao serem desenhados, 

fogem da relação de realidade que as imagens trazem. 

  

4.4.6 Significado composicional em C6 
 

A partir da observação da capa da Veja, compreendemos que sua formatação 

foi elaborada estrategicamente para que o leitor relacione os elementos presentes na 

obra de Picasso com o texto visual presente em C6. Há, nesse caso, uma espécie de 

intertextualidade entre a famosa obra “Guernica” de Picasso, que retrata o drama de 

uma cidade bombardeada durante uma guerra civil na Espanha, e a “Guernica de 

2016”, trazendo imagens de políticos, artistas e atletas famosos que estiveram em 

destaques no ano de 2016, seja por causa de declínio, seja por sucesso, ou até 

mesmo por falecimento. 

Podemos iniciar observando que a capa foi diagramada com alguns elementos 

localizados no topo. Iniciando com o título “Guernica de 2016”, a capa apresenta aos 

leitores o que se trata a edição: o retrato de uma guerra, que, dialogando com a obra 

original de Picasso, retrata momentos de tragédia no ano de 2016. O texto, 

estrategicamente situado na parte superior da capa está demonstrando uma 

informação ideal, isto é, dando ao leitor a possibilidade de compreender do que se 

trata a imagem e permitindo que ele perceba que a edição retrata algumas tragédias 

que aconteceram no ano de 2016.  

Na base, contudo, não há nenhuma informação real. Essa ausência de 

elementos na base pode ser justificada pela falta de necessidade de outras 

informações na capa. Por se tratar de uma paródia do quadro original de Picasso, os 

produtores da Veja não precisaram incluir informações adicionais à imagem para que 

o leitor percebesse do que se trata a nova edição. Contudo, para que a imagem seja 

compreendida de maneira adequada é fundamental um conhecimento prévio do leitor 

do que se trata a obra de Picasso, para, a partir da associação com o significado real 

da imagem, possa ler e compreender a capa da Veja. 
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No lado esquerdo da imagem, podemos identificar a presença do código de 

barras da revista, com valores data e número de edição, além do nome da editora. 

Essas informações aparecem como informações dadas, conhecidas por todos e que 

o leitor já espera encontrar. Mais a esquerda há também a imagem de Bowie e de 

Dilma, ambos apresentados de maneira bastante diferentes. Enquanto o primeiro está 

na posição frontal, com uma lágrima escorrendo na face, simbolizando fragilidade, 

Dilma está segurando a faixa presidencial em uma posição de destaque, em ângulo 

obliquo, demonstrando fracasso ou sofrimento. Essa posição localizada mais a 

esquerda da imagem simboliza, de acordo com a GDV uma informação já conhecida, 

dada. A morte de Bowie, em janeiro de 2016 e o impeachment de Dilma, em agosto 

do mesmo ano, representam, para os produtores da revista, informações já 

conhecidas. 

No centro da imagem, como informação importante e mais central, temos o 

presidente norte-americano eleito, que em novembro de 2016 obteve a quantidade de 

votos necessários para garantir sua vitória. A posição central do presidente pode ser 

compreendida como uma informação importante para o mundo, que precisa ser 

tratada com destaque e com mais importância do que as outras que estão às margens.  

Na sequência, do lado direito da imagem vemos Eduardo Cunha em uma 

situação de desespero. Essa posição pode simbolizar a renúncia do ex-presidente da 

Câmara dos Deputados e sua posterior prisão, que aconteceram respectivamente nos 

meses de julho e outubro de 2016. Os dois fatos de destaque de Cunha são 

representados na imagem de forma dramática e clara. 

Também à direita, a imagem de Mohammad Ali, pugilista estadunidense 

falecido em junho de 2016. É possível perceber que Ali está com uma lágrima 

escorrendo na face, assim como Bowie. Ambos falecidos no ano de 2016, Bowie e Ali 

podem ter a representação de sua morte através dessa lágrima, um símbolo de 

tristeza e emoção.  

A posição mais a direita de Cunha e Ali, de acordo com a GDV, representa uma 

novidade para quem lê a imagem. A informação nova, que pode ser compreendida 

como algo que não se estava esperando, ou algo que representa surpresa ou 

novidade, está, nessa edição, representada pela figura de Cunha e de Mohammad 

Ali. 

Já com relação a estruturação de todos esses elementos acima mencionados, 

podemos afirmar, que se trata de uma estruturação alta, pois observa-se que não 
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existe linhas divisórias entre os participantes, nem há elementos que configure uma 

quebra entre os itens imagéticos. Na realidade há, em C6 uma unidade tão forte na 

imagem que fica difícil a separação dos personagens. Esse efeito provocado pela 

junção dos itens em C6 é uma estratégia que possibilita que o leitor perceba a ligação 

entre os elementos da imagem. Assim como na obra original, C6 mantém essa 

unidade. 

Há também em C6 a presença de aspectos que causam a saliência dos 

personagens, provocada pela ausência de imagens no segundo plano, pela presença 

de um fundo vermelho e pela coordenação de cores.  

A ausência de um plano de fundo com imagens deixa evidente que o foco da 

capa são os personagens representados no primeiro plano, com nitidez e sem 

desfoque. Essa estratégia visual permite que o leitor não divida a atenção com 

nenhum outro componente visual, que não seja o que está no primeiro plano.  

No fundo da imagem é visível a presença da cor vermelha. Essa cor promove 

um destaque muito maior aos elementos que estão representados à frente. 

Diferentemente do que ocorre na obra original de Picasso, que possui cores 

monocromáticas, com a presença de um fundo preto, C6 traz a cor vermelha, cor de 

sangue, como fundo de um cenário de guerra. Assim, o vermelho retrata a Guernica 

de 2016 e também possibilita destaque para os outros elementos, que aparecem em 

cores monocromáticas. 

Com relação a cor, podemos identificar a presença do preto e branco nos 

personagens, com alguns elementos de destaques nas cores vermelho e azul, 

respectivamente os cabelos de Dilma e Bowie, e a  gravata de Trump. A gravata de 

Trump é um elemento que dá visibilidade ao presidente, visto que ela carrega as cores 

da bandeira dos EUA. Essa estratégia visual deixa clara a necessidade de reforçar e 

de enfatizar o presidente norte-americano em detrimento dos outros personagens. 

Dilma, embora apresente cabelo colorido de vermelho, tem uma faixa presidencial nas 

mãos também nas cores preto e branco, sem que houvesse realce para as cores da 

bandeira brasileira como na gravata de Trump. Dessa forma, podemos inferir, que as 

cores utilizadas em C6, assim como a ausência de um segundo plano e o fundo 

vermelho permitem um maior destaque para os personagens representados na capa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da compreensão de como as imagens são elaboradas e como elas 

significam, é possível absorver a ideia de que não existe neutralidade semântica nos 

textos visuais. Em um momento em que as representações imagéticas se fazem tão 

presentes, perceber os elementos visuais e saber interpretá-los, de acordo com a 

posição ocupada e com as estratégias utilizadas é fundamental para uma leitura 

crítica.  

A seleção das três revistas Época, IstoÉ e Veja permitiu que pudéssemos 

perceber a diferença na abordagem da mesma figura pública, Trump, de acordo com 

o posicionamento adotado e com o interesse de cada edição. Assim como em um 

texto verbal, o texto imagético possibilita que uma edição selecione estratégias de 

convencimento para que o público que compactua com suas ideias possa consumir o 

produto noticiado. 

É possível perceber, também, que em concordância com as imagens, as capas 

trazem, em alguns casos, o texto verbal para adicionar um sentido mais direto. Dessa 

forma, não é difícil perceber que as edições analisadas desaprovam a vitória de 

Trump, desvalorizando-o, em alguns casos, ou dando-lhe um efeito visual de pouca 

expressividade. Os casos expostos nas capas, embora abordados de maneira 

particular por cada edição, servem de exemplos de como um leitor pode perceber as 

diferentes maneiras de significação de um mesmo indivíduo, apenas sabendo 

identificar quais são as estratégias utilizadas e qual o sentido que determinados 

posicionamentos adquirem ao ser representados nas imagens. 

Trump, uma figura polêmica, pode ser representado na revista IstoÉ de forma 

bastante agressiva. Nas edições analisadas, C1 e C2 respectivamente, pudemos 

perceber que ele aparece com uma expressão enraivecida, transparecendo ao leitor 

que se trata de um individuo violento, raivoso ou que está causando alguma confusão 

durante o período eleitoral. E após a sua vitória, em C2, a revista o representa como 

um indivíduo perigoso, referenciando-o a imagem de um nazista alemão, Adolfo 

Hittler. As associações não podem, portanto, ser entendidas como um mero acaso, 

pois, assim como nas estruturas verbais, as imagéticas significam e permitem que os 

interlocutores entendam quais as mensagens que às estratégias anunciam. 
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Já nas capas da Época é possível perceber uma abordagem menos agressiva, 

embora não possuam boas expectativas com o resultado das eleições. Enquanto C3 

traz Trump na corrida eleitoral com Hillary, permitindo que o leitor entenda a edição 

como uma narrativa do período eleitoral, na qual sua opositora, Hillary, ameaçava 

vencer, e Trump, por sua vez, parecia está alcançando-a na linha de chegada, C4 

apresentava  o vencedor com um olhar calmo, sem expressar emoção nem violência. 

C4, em oposição a C1, não provoca no leitor uma sensação de agressão, mas de 

dúvida e incerteza. A intenção da Época, dessa forma, não era de provocar no leitor 

uma revolta, mas de levantar questionamentos quanto a vitória do bilionário. 

Já a Veja parece ser a revista que menos se posicionou diante da política norte-

americana. C5 traz um Trump fragilizado, desvalorizado. Diferente das demais 

edições, o semblante dele não demonstra agressividade nem força, mas fragilidade. 

Dessa maneira, a Veja transmite certa neutralidade ideológica com relação a eleição 

e as polêmicas em que o candidato se envolveu. Já C6 coloca a eleição de Trump 

como um dos grandes momentos que marcaram o ano de 2016, sem que fosse 

destacado nem menosprezado. Ele aparece no meio de uma “Guérnica” ao lado de 

outras figuras públicas, mas não necessariamente apenas políticas, que permite 

algumas interpretações acerca do significado de sua presença. Uma hipótese é que, 

apoiando ou não, uma eleição presidencial norte-americana é destaque mundial e 

marca um grande momento para o mundo todo. 

A análise das capas de três revistas distintas serve, então, de exemplo, de 

como um mesmo personagem pode se apresentar de diferentes maneiras, 

favorecendo a ideia de que não existe, nas imagens, neutralidade. O que existe são 

estratégias visuais que podem destacar ou atenuar, valorizar ou desvalorizar, interagir 

ou ofertar para a contemplação o mesmo individuo. Todas essas estratégias são 

passiveis de interpretação quando se tem conhecimento das categorias analíticas da 

GDV, por meio da abordagem visual dos textos imagéticos. 

Pudemos comprovar por meio das análises das capas, que as revistas utilizam 

estratégias visuais para dar mais relevância e/ou menos relevância ao presidente 

eleito nos EUA, Donald Trump. Por meio das metafunções representacionais, 

interativas e composicionais foi possível perceber como Donald Trump é categorizado 

nas revistas de forma bastante particular. Em linhas gerais, constatamos que ele se 

apresenta de maneira bastante relevante, por meio de ações executadas ou pela 

ausência delas, através do olhar direcionado ao público ou a elementos fora da 
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imagem, levando em consideração o ângulo em que é representado, ou pelo destaque 

de cores, tons contrastes. Observamos ainda, Trump centralizado nas capas, como 

destaque, com a presença de textos verbais que fazem o papel de anunciar 

novidades, dúvidas ou incertezas a respeito da sua trajetória política, desde o 

lançamento da campanha até sua vitória. Dessa forma, por meio das três categorias 

analíticas mencionadas foi possível atingir o objetivo geral desta pesquisa, 

identificando e compreendendo como a mídia nacional utilizou estratégias visuais, 

valorizando e/ou desvalorizando Donald Trump, para atribuir sentidos e 

representatividade a essa figura política de grande impacto social 

A grande contribuição que a GDV, bem como esta pesquisa traz para a 

sociedade é favorecer essa criticidade com relação aos textos imagéticos. A 

percepção de que as imagens significam e são produtoras de discursos favorece a 

compreensão de que não existe neutralidade nas estruturas visuais. Com relação a 

esta pesquisa, pudemos constatar que as capas de revistas são elaboradas de 

maneira bastante minuciosa para que signifique e atraia o consumidor. Essa 

percepção só é possível após conhecer as categorias analíticas da GDV, que 

possibilita a leitura das imagens de maneira crítica e completa, desde a maneira como 

o personagem é representado, até a interação da imagem com o leitor, como também 

pela composição da imagem em si.  

A união entre as teorias da GDV com a Análise do Discurso Crítica (ADC), 

trariam uma contribuição ainda maior para os estudos crítico do discurso, pois além 

de analisar as estruturas visuais com base nas categorias de analise propostas por 

Kress e van Leeuwen (1996; 2006) estudaria também as estruturas verbais de 

maneira a desmistificar a neutralidade dos textos presentes nas capas de revista, seja 

imagéticos, seja verbais. Um trabalho dessa natureza poderá ser feito mais adiante, 

visto que esta pesquisa abre possibilidades para que os estudiosos críticos do 

discurso, que fazem uso dos pressupostos teóricos da ADC, perpassem os textos 

verbais e adicione as suas investigações críticas também a leitura de imagens, 

contribuindo, assim, para a representação e interpretação dos significados que as 

imagens produzem juntamente com os textos. Essa perspectiva contribuirá de forma 

sistêmica para que os estudos linguísticos com vertentes críticas atendam a tendência 

atual de comunicação, tendo em vista a grande disseminação dos recursos visuais e 

semióticos nos diversos discursos que circulam na sociedade.  

 



109 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA. Danielle Barbosa Lins de. Do texto às imagens: as novas fronteiras do 
letramento visual. In: PEREIRA, R. C.; ROCA, P. (orgs.) Linguística Aplicada – um 
caminho com diferentes acessos. São Paulo: Editora Contexto, 2009. 
 
______. Perspectivas em análise visual: do fotojornalismo ao blog. João Pessoa: 
Editora de UFPB, 2008 
 
______. Refazendo os percursos da gramática visual. In. Sintaxe em foco.– Recife: 
PPGL / UFPE, 2012. 
 
BAKHTIN, Mikhail. Estética da Criação Verbal. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2011. 
 
BAZERMAN, Charles. Gêneros textuais tipificação e Interação. Ângela Paiva 
Dionísio, Judith Chamblis Hoffnagel (orgs.). Revisão técnica Ana Regina Vieira et al. 
São Paulo: Cortez Editora, 2006 
 
BHATIA, Vijay. A análise de gêneros hoje. In: BEZERRA, Benedito.; BIASI-
RODRIGUES, Bernadete.; CAVALCANTE, Mônica. Gêneros e sequências textuais. 
Recife: EDUPE, 2009. p. 159-195 
 
DIONISIO, Ângela Paiva; VASCONCELOS Leila Janot de; SOUZA, Maria Medianeira 
de. Multimodalidades e leituras: funcionamento cognitivo, recursos semióticos, 
convenções visuais. 1. ed. Recife: Pipa Comunicação, 2014. v. 1. 80p. 
 
FERNANDES, José David Campos; ALMEIDA, Barbosa Lins de Almeida. Revisando 
a Gramática Visual nos cartazes de guerra. In: ALMEIDA, Daniele Barbosa Lins de 
(Org.). Perspectivas em análise visual: do fotojornalismo ao blog. João Pessoa: 
Editora da UFPB, 2008. 
 
HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood. An Introduction to functional grammar. 
London: Arnold, 1985. 
 
HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood. An Introduction to Functional Grammar. 
2ª ed. London: Edward Arnold, 1994 
 
HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood.  HASAN, Ruqaiya. Language, context and 
text: Aspects of language in a social-semiotic perspective. 2ª ed. Oxford: Oxford 
University Press, 1989. 
 
JEWITT, Carey; BROWN, Barry. (Org.). The Sage Handbook of Digital Technology 
Research. Sage, 2013  
 
KRESS, Gunther; VAN LEEUWEN, Theo. Reading Images: the Grammar of visual 
design. London/New York: Routledge, 1996 
 



110 
 

 
 

______. Reading Images: the Grammar of visual design. London/New York: 
Routledge, 2006 
 
MACHIN, David. MAYR, Andrea. How to do critical discourse analysis: A 
multimodal introduction Sage, London, UK. 2012 
 
NASCIMENTO, Roseli Gonçalves do; BEZERRA, Fábio Alexandre Silva; HEBERLE, 
Viviane Maria. Multiletramentos: iniciação à análise de imagens. Linguagem & 
Ensino, Pelotas, v. 14, n. 02, p. 529-552, jul./dez. 2011. 
 
SWALES, John Malcolm . Genre analysis: English in academic and researching 
settings. Cambridge: Cambridge University Press, 1990 
 
SOUZA, Eduardo Ferreira de. Do silêncio à satanização: O discurso de Veja e o 
MST. São Paulo: Annablume, 2004.  
 
VIEIRA, Josenia; SILVESTRE, Carminda. Introdução à Multimodalidade: 
Contribuições da Gramática Sistêmico-Funcional, Análise de Discurso Crítica, 
Semiótica Social. Brasília, DF: J. Antunes Vieira, 2015. 
 
VITORINO, Monique. Representações multimodais: a religião pela capa de 
revista. 2011. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Letras, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2011. 
 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452315117300929#bbib14

