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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo a investigação de duas questões distintas da 
linguagem visual gráfica pictórica da representação da informação no Brasil: a primeira diz 
respeito à verificação dos aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos da configuração do  
design gráfico das capas de revistas brasileiras de informação, cujas bases conceituais 
pertencem à área do Design da Informação, verificados pelos parâmetros fornecidos pela 
Gramática do Design Visual, de Gunther Gunther Kress e van Leeuwen (2006), através da 
verificação das estruturas de composição, de representação e de interação do design; a 
segunda questão diz respeito ao levantamento e identificação de figuras de retórica visual 
apresentadas nas capas estudadas, utilizando como suporte teórico os estudos de Jacques 
Durand (1974), através da sua Matriz de Classificação Geral das Linguagens Retóricas. Esta 
questão foi incluída na pesquisa por considerarmos que as figuras de linguagem constituem 
elementos de análise dos discursos produzidos pelo design. A  amostra foi composta pelas 
revistas Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital, publicadas no período de julho a dezembro de 
2007, escolhidas por serem as mais significativas para este segmento editorial quanto à 
abrangência de circulação e número de exemplares por edição. O problema que serviu de 
motivação para esta pesquisa surgiu pela observação de que as revistas podem sugerir 
diversos tipos de leitura pela configuração de seu design de capa. Trabalhamos com a hipótese 
de que a identificação de determinados aspectos sintáticos da linguagem visual gráfica 
pictórica nos leva a associações de caráter semântico e pragmático, e a identificação desses 
aspectos poderá contribuir para a formação de um repertório visual do design gráfico. O 
resultado da pesquisa confirmou que o instrumento de análise criado por nós, a partir dos 
padrões fornecidos pela Gramática do Design Visual, de Gunther Gunther Kress e van 
Leeuwen (2006) e pelo resultado dos estudos da Análise da Imagem de Durand (1974) se 
mostrou satisfatório para a investigação de como a informação é representada no Brasil, 
através das revistas em referência, confirmando nossa hipótese. Por fim, nosso propósito foi 
poder contribuir para a área do Design da Informação com o levantamento de parâmetros 
gráficos visuais significativos do contexto social de abrangência de circulação das revistas, 
através dos quais poderemos orientar atividades projetuais de forma mais adequada aos 
objetivos editoriais de uma dada publicação. 

 

Palavras-chave: Design da Informação; Design Gráfico; Gramática do Design Visual; 
Retórica Visual; representação da informação; linguagem pictórica. 
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ABSTRACT 
 

 

The present work aims to investigate two different aspects of the Graphic Language as for 
representing information in Brazil: the first one would be to regard the syntactic, semantic, and 

pragmatic levels of the Graphic Design shown by the covers of Brazilian news magazines, 
whose conceptual bases attain to the domain of Information Design, within the parameters for 
analysis provided by the Grammar of Visual Design by Gunther Gunther Kress and van 
Leeuwen (2006), consisting of verifying the structures of composition, representation and 
interaction of visual design; the second question concerns the survey and identification of 
figures of Visual Rhetoric presented in the magazine covers under study, by taking into 
account the theoretical support furnished by Jacques Durand’s  Rhetorical Matrix (1974). This 
question is herein included based upon the conviction that figurative language are key 
elements for the analysis of communication produced by design. The sample consists of the 
following magazines: Veja, IstoÉ, Época and Carta Capital, published within the period from 
July to December 2007, which were chosen for being the most significant for this editorial 
segment as well as their scope among readers and number of copies per issue. The problem 
which aroused motivation for such a research came from the observation that the magazines 
may suggest different types of reading in accordance with the configuration of their cover 
design. Our hypothesis is that the identification of determined syntactic aspects of Graphic 
Language lead to associations of semantic and pragmatic character, and identifying such 
aspects are likely to contribute to the formation of a visual repertoire of Graphic Design. The 
result of the research confirms that the instrument of analysis herein conceived, on the 
grounds of the standards provided by the Grammar of Visual Design by Gunther Kress and 
van Leeuwen (2006) and also Jacques Durand’s  Rhetorical Matrix (1974) is by all means 
satisfactory as for investigating how information is represented in Brazil through the 
approaches of the magazines under analysis, which ratifies our hypothesis. In short, our 
purpose is to contribute to the area of Information Design by means of lifting significant 
visual graphic parameters within the social context covered by influence and penetration of 
the analyzed magazines, which hopefully may shed some light on project activities aiming at 
more adequate editorial objectives of a given publication. 

 

Keywords: Information Design; Graphic Design; Grammar of Visual Design, Visual 
Rhetoric, representation of information, Graphic Language. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 

Ao tentar transmitir suas mensagens, de modo significativo, o ser humano utiliza 

diversas formas de linguagem, tais como, a gestual, a falada e a gráfica. Desta última, fazem 

parte a (i) linguagem verbal escrita, que são os códigos de representação da linguagem falada, 

correspondendo a tipografia; a (ii) linguagem pictórica, que são as imagens; e a (iii) 

esquemática, que são diagramas, mapas, etc. 

Esta pesquisa buscou apropriar-se dos conteúdos referentes à linguagem gráfica 

pictórica para poder analisar aspectos comunicacionais e informacionais das capas das 

revistas brasileiras de informação. O design gráfico nos conta uma história e , nesse aspecto 

reside uma ação comunicativa. Jan White argumenta que: 

 
A comunicação impressa é uma conversação pessoa-a-pessoa na qual você 
escreve em vez de falar e seu público lê em vez de ouvir. Por isso a tipologia 
não é uma forma de arte abstrata, e sim a fala tornada visível. Concentre-se 
na idéia e em como usaria sua voz para expô-la – e sua expressão tipográfica 
será decorrente disso (White, 2006:233). 
 

O design de uma capa de revista precisa levar em conta que ela deve ter um visual 

impactante para ter condições de competir por atenção, em meio a tantas outras revistas em 

uma banca; tanto do transeunte que passa por ali como das pessoas em um carro em 

movimento. A imagem ‘certa’ seduz o possível leitor e o atrai para a compra da revista. Em 

busca de estratégias de comunicação, vale tudo em termos de imagem. O recorte fotográfico, 

tão em uso nas capas, combinado a outros elementos gráficos como textos, fios, molduras, 

cores, desenhos e ilustrações potencializam o poder comunicativo de um design. É também de 

Jan White, (ibidem) a frase que traduz nossa compreensão sobre a importância do design 

gráfico como desencadeador de processos interativos: “Design em revista é comunicação, é 

informação, é arma para tornar a revista e as reportagens mais atrativas, mais fáceis de ler”. 

O interesse pelo estudo de capas de revistas de informação surgiu pela observação de 

que elas podem sugerir diversos tipos de leitura pela configuração de seu design; cada projeto 

gráfico induz o leitor na direção de uma determinada interpretação que a linha editorial da 

revista quer promover. Essas diversas sugestões de leitura, a partir de um relato noticioso 

qualquer, tornam-se evidentes em situações onde um mesmo fato ou tema é representado de 

forma diferente por várias revistas, ou mesmo quando temas variados apresentam soluções 

gráficas semelhantes, considerando-se, principalmente, revistas do mesmo gênero. Ainda, o 

poder de decidir que fatos ocorridos na semana devem se transformar em notícia e como serão 

representados pela revista, faz da mídia impressa, junto com os outros meios de comunicação 
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de massa, um poderoso veículo de produção e circulação de significados, uma vez que o 

público percebe como temas relevantes as informações veiculadas na mídia. 

Rafael Cardoso afirma que: 

 
todo leitor já teve a experiência de ver na banca dois ou três jornais do 
mesmo dia e de descobrir que cada um trazia uma manchete diferente, ou 
seja, cada jornal dava maior destaque a  determinado incidente e não outro. 
No caso de se comparar aqueles jornais considerados ‘sérios’ com os 
chamados jornais ‘populares’, percebe-se que varia não somente a ordem das 
notícias como até mesmo a sua inclusão ou não no jornal (CARDOSO, 
2004:10). 
 

Esta noção de poder da mídia impressa interessa a nossa pesquisa porque podemos 

verificar que ela não somente motiva a produção e a reprodução de vários discursos, mas, 

principalmente, porque determina a forma gráfica desses discursos, através de seu design.  

Neste estudo procuramos investigar os aspectos relacionados ao design da informação, 

responsáveis pela recorrência de determinadas configurações gráficas que estariam associadas 

a certas intenções de comunicação das revistas de informação, através de suas capas. Por esta 

razão, fizemos abordagens considerando aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos da 

linguagem visual gráfica como fios condutores para esta pesquisa, utilizando as bases 

conceituais do Design da Informação e os parâmetros de investigação fornecidos pela 

Gramática do Design Visual de Gunther Kress e van Leeuwen (2006); e ainda, os estudos de 

Jacques Durand (1974) sobre retórica visual. Estas abordagens foram analisadas sob o ponto 

de vista das estruturas de composição, de representação e interação, propostas pela Gramática, 

que servem de base analítica para o estudo das funções de representação e de interação de 

capas de revistas da nossa pesquisa.  

Dessa forma, apresentamos uma metodologia que poderá ser utilizada em outros 

estudos para realização da análise da comunicação visual de padrões gráficos, com o objetivo 

de servir de modelo de investigação do design, podendo ser testada e melhorada para outras 

situações de pesquisa. 

Como ponto de partida, podemos perceber que a forma de representar os fatos da vida 

real em uma revista é pautada pela intenção do que ela quer comunicar. Através da 

apresentação de um conteúdo informacional a revista constrói uma sugestão de leitura, cuja 

linguagem gráfica adotada revela o estilo e o ponto de vista de sua linha editorial. A 

mensagem visual é construída junto aos leitores da revista, através de signos compartilhados. 

Tomemos como exemplo, as capas da Figura Int. 01, como ilustração para nosso argumento.  
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Figura Int. 01 - Exemplos de capas das revistas Veja e IstoÉ, com formas de 
representação similares 

  
Fonte: Editora Abril S.A., capa da revista Veja, edição 2025, de 12.09.09 e 
Três Editorial Ltda., capa da revista IstoÉ, edição 1981, de 17.10.09. 

 

As capas da revista Veja e IstoÉ acima trazem a figura de uma escada que representa 

uma ascensão pessoal, ao mesmo tempo que também simboliza sucesso profissional, uma vez 

que as figuras humanas estão representadas usando terno (feminino e masculino) e pasta 

executiva. É interessante perceber como a escada sempre é usada na mídia com o sentido de 

subir, nunca de descer. Aqui ela tem o céu como limite e os símbolos ‘cifrão’ e a letra ‘A’ se 

agigantaram constituindo uma hipérbole, um exagero; demonstrando o peso que o designer 

quis atribuir à idéia de falar e escrever certo, assim como o repasse de informações e dicas 

para se tornar rico, como verdadeiros manuais para subirmos ao topo do mundo. 

A FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO das capas de revistas, portanto, está relacionada 

a uma linguagem visual gráfica que produz significados compartilhados e demonstra a 

intenção de comunicação da revista.   

A forma como o mundo real é representado pela revista também foi observada pelo 

levantamento de figuras de retórica visual porque constatamos que a linguagem pictórica da 

capa pode fazer uso de muita ambigüidade, caracterizando, nesse aspecto, também uma forma 

de representar. A identificação de figuras de retórica visual foi possível fazendo-se um 

paralelo com as figuras de estilo da linguagem verbal, na medida em que a visualidade da 

informação, por aspectos imagéticos, pode, da mesma forma, também ser expressa de maneira 

sutil ou contundente e exagerada e/ou por metáforas e outras figuras. No exemplo da capa da 

figura Int.02, a seguir, a revista Época traz uma metonímia, ao apresentar a figura do martelo, 

utilizado por juízes em tribunais, como representação pictórica da idéia completa de um 

julgamento. 
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Figura Int. 02 – Exemplo de figura retórica visual apresentada na capa da revista 
Época. 

 
Fonte: Editora Globo S.A 

 

A FUNÇÃO DE INTERAÇÃO da capa está relacionada ao desencadeamento de 

processos dinâmicos de comunicação entre usuários e representados, considerando-se os 

diversos tipos de contado que a revista estabelece com seu leitor, através da configuração do 

design de capa. Esta função corresponde a uma análise mais pragmática da informação e está 

relacionada à existência de um repertório comum entre eles. 

De acordo com Coelho Neto (1980:123), “entende-se por repertório uma espécie de 

vocabulário, de estoque de signos conhecidos e utilizados por um indivíduo.” Continua o 

autor, dizendo que “constituem esses repertórios, como se pode ver, além dos conhecimentos 

técnicos específicos, todos os valores éticos, estéticos, filosóficos, políticos, a ideologia do 

indivíduo, do grupo ou da classe social” (ibdem:124). 

A dinâmica do texto multimodal de uma capa é muito grande – linguagem verbal 

escrita e linguagem pictórica -, tendo em vista que cada etapa do processo ‘produção-

recepção’ se realiza por escolhas que refletem interpretações contínuas, associadas às 

experiências de vida de quem as produz e recebe. Uma capa é preparada sob o ponto de vista 

da realidade que se quer relatar e ao ser manipulada sofre alterações em sua concepção, 

devido à interpretação do editor de arte e, ao ser recebida pelo leitor, sofre novas 

interpretações e novas alterações em seu conteúdo original. 

 

Do ponto de vista semiótico, texto é uma malha entrelaçada de relações que 
dão sentido e que possibilita uma comunicação, uma interação entre o que é 
expressado, a forma como é expressado e o conteúdo do que foi expressado. 
De fato, um texto pode ser visto tanto como um objeto de significação como 
de comunicação. O primeiro o concebe a partir da organização e estruturação 
que o torna um todo de sentido e o segundo o faz a partir do estabelecimento 
de um destinador e um destinatário, ou seja, pelo reconhecimento da 
existência de dois sujeitos: um que o produz e o outro que o interpreta 
(BARBALHO, 2007:11). 
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CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

Esta pesquisa tem caráter teórico e coloca em discussão a representação gráfica da 

informação no Brasil, através da análise das capas das revistas mais representativas da 

produção e circulação de informação, em âmbito nacional.  

O corpus analítico deste estudo foi constituído pelas capas de quatro revistas semanais, 

a saber: Veja,  IstoÉ,  Época e  Carta Capital, publicadas no período de julho a dezembro de 

2007 e o critério para esta escolha considerou o fato de serem publicações de ampla 

circulação, com grande número de leitores. 

 

OBJETO DE ESTUDO 

 

Escolhemos a capa como nosso objeto de estudo porque ela é a ‘marca da publicação’, 

a interface com o leitor, responsável pelo poder de atratividade da revista e reveladora de seu 

estilo. Não existe fórmula para se produzir uma boa capa; contudo, boas soluções gráficas, 

aliadas a boas matérias tem muita chance de elevar o número de venda de exemplares. 

Sabemos que as notícias quentes vendem mais, em geral com capas fortes e atraentes. Scalzo, 

(2008:63) lembra que se costuma dizer nas redações, com um certo tom de humor negro: 

“Papa morto vende, Papa vivo, não”.  

Continua a autora:  

 
Entre os editores, reza a lenda que o mais vendável é o tradicional fundo 
branco, logotipo vermelho e... “uma fotografia da Xuxa”. Outras “receitas 
prontas” recorrem a palavras mágicas, como “grátis”, “exclusivo”, “secreto”, 
“sexo”... O problema é que, de tão banalizados, tais artifícios perderam seu 
apelo e poder de atração (SCALZO, 2008:64). 
 

Começamos este trabalho catalogando todos os títulos das chamadas de capa para 

estabelecer uma classificação por temas mais abrangentes e verificar as preferências de 

assuntos que interessam às revistas de informação,  através da contabilização de suas 

recorrências no período estudado; em seguida, verificamos a função de representação das 

capas, através de suas estruturas de composição, responsáveis pela linguagem gráfica 

pictórica; e, por último, investigamos os vários tipos de interação revista - usuário, buscando 

identificar a intencionalidade de um emissor que propõe estratégias de leituras que serão 

percebidas por um receptor, passíveis de serem apreendidas através da confrontação de seus 

repertórios.  
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Todo o período da pesquisa foi acompanhado de leituras constantes, com o objetivo de 

identificar os suportes teóricos mais adequados à investigação dos aspectos do design de capa 

e, dessa forma, podermos contribuir com novos modelos de análise para a área do Design da 

Informação. 

As perguntas que buscamos responder foram as seguintes: 

• Quais são os padrões gráficos recorrentes da sintaxe da linguagem gráfica pictórica 

das capas que são responsáveis pela identificação das funções de representação e 

interação do design? 

• Que figuras de retórica visual estão presentes nos elementos imagéticos que compõem 

a capa?  

O registro dos resultados encontrados, a partir dessas perguntas, poderá ser útil para 

atividade projetual em design e pode se constituir em suporte teórico para futuras produções 

editoriais.  

 

OBJETIVO 

  

Investigar a representação gráfica da informação no Brasil, através de suas revistas 

semanais de informação mais representativas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• analisar os aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos, através dos parâmetros da 

Gramática do Design Visual (2006), com o intuito de identificar funções de 

representação e interação de capas; 

• verificar quais são as recorrências encontradas na sintaxe da linguagem gráfica 

pictórica das capas, responsáveis pela formação de padrões gráficos; 

• identificar figuras retóricas visuais através dos elementos imagéticos da capa. 

 

HIPÓTESE 

 

Consideramos, como hipótese para este estudo, que a identificação de determinadas 

estruturas sintáticas da linguagem gráfica nos leva a associações de caráter semântico e 

pragmático. A constatação de recorrências freqüentes no uso de algumas estruturas pode 
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resultar na identificação de padrões gráficos significativos, colaborando assim para a 

formação de um repertório visual do Design Gráfico.   

 

BREVE APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Dividimos a dissertação em 5 (cinco) capítulos, a partir dos quais desenvolvemos este 

estudo, a fim de investigar os aspectos comunicacionais e informacionais do design das capas 

de revistas semanais de informação. 

• O Capítulo 1 contextualiza a pesquisa dentro da área do Design da Informação, com 

apresentação de conteúdos relevantes para este estudo referentes ao Design Editorial, 

ao Suporte-Revista, aos Processos de Comunicação da Mídia Impressa e aos conceitos 

de Linguagem Pictórica e de Percepção Visual e Gestalt. 

• O Capítulo 2 apresenta um estudo sobre as bases teóricas que constituem o conceito de 

Gramática do Design Visual de Gunther Kress e van Leuween (2006) e coloca em 

primeiro plano os parâmetros que orientaram a investigação da comunicação visual do 

design, através dos quais foi possível criarmos um instrumento de análise que nos 

possibilitou a verificação dos aspectos das estruturas de representação, de interação e 

de organização de composição do design de capa. 

• O Capítulo 3 aborda os conceitos de Jacques Durand (1974) sobre Retórica Visual. 

Trata-se de um estudo sobre a linguagem pictórica de anúncios publicitários, cujo 

desdobramento resultou na configuração de um Quadro Geral de Figuras de 

Linguagem e na formação de um repertório de figuras retóricas visuais encontradas 

em anúncios publicitários. A partir desse repertório e com o auxílio do Quadro Geral 

de Figuras, nos foi possível identificar uma linguagem retórica nas capas, revelando, 

dessa forma, o estilo lingüístico da linha editorial das revistas na forma de representar 

graficamente seus discursos.  

• O Capítulo 4 apresenta os processos metodológicos realizados neste estudo. Neste 

capítulo foram trazidos os aspectos sobre a definição da amostra, composição do 

corpus analítico, elaboração dos instrumentos de análise, e a própria análise; ainda, 

observação dos resultados, discussão e conclusão da análise. Nesta parte do capítulo 

demonstramos os resultados do que foi investigado, através das abordagens sobre 

representação, interação e composição do design gráfico e também sobre figuras de 
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retórica visual. As observações foram tiradas dos resultados obtidos e da comparação 

entre as capas. 

• O Capítulo 5 traz as considerações finais, com a apresentação dos resultados da 

pesquisa e nossas conclusões pessoais pelas abordagens levantadas por este estudo. 

Também registramos dificuldades e possíveis contribuições da pesquisa para a área do 

Design da Informação.  

Os resultados encontrados, neste trabalho, foram avaliados segundo aspectos da 

sintaxe, semântica e pragmática do Design da Informação e analisados conforme os 

parâmetros da Gramática do Design Visual (2006) e da Retórica Visual de Durand 

(1974), a fim de demonstrar como é representada, visualmente, a informação no 

Brasil. A adoção deste critério possibilitou uma coerência de análise dos componentes 

constitutivos do design da informação praticados nas capas de revistas semanais e 

revelou a preferência por padrões gráficos, segundo às funções de representação e 

interação propostas neste estudo: 

(i) FUNÇÃO DE REPRESENTAÇÃO: imagem sangrada; representação dos fatos 

através de recortes fotográficos, cujo retratado olha para além da capa, 

provocando uma incompletude quanto ao desfecho da matéria e gerando figuras 

de retórica visual de metáfora e suspense;  

(ii) FUNÇÃO DE INTERAÇÃO: o potencial comunicativo revista-usuário, em sua 

maioria, acontece pela oferta de informações (pessoas não olham diretamente para 

o leitor, pelo enquadramento em plano médio, pela linguagem gráfica pictórica 

exposta objetivamente, sem ângulos oblíquos, pelo uso de fotografias com fundo 

inexistente, com mesclas de desenhos e ilustrações.   
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 DESIGN DA INFORMAÇÃO 

 

A área de estudo do Design da Informação preocupa-se com a adequação da 

mensagem sob o ponto de vista do usuário, colocando o contexto social como interveniente na 

ação projetual do design e como base teórica para as questões de comunicação e significação 

do projeto gráfico de uma revista; orientando-nos, dessa maneira, sobre a definição de uma 

hierarquia de notícias e a forma de construir uma sintaxe visual de sua linguagem para 

produzir sugestões de leitura.  

A relevância do estudo da representação da informação, através da mídia impressa 

para o Design da Informação, é reforçada por autores como Twyman (1979) que argumenta 

que “a linguagem gráfica é um meio que torna visível as informações” e por Lucy Niemeyer, 

que diz que:  

O produto carrega expressões das instâncias de elaboração e de produção: 
cultura e tecnologia. Quando ele entra em circulação, além de portar essas 
expressões, passa a ser um elemento de comunicação – não só portando 
informações objetivas mas passando a ser suporte também de mensagens do 
usuário para si próprio e para outros. (...) Assim, o produto, além das funções 
prática, estética e de uso, tem a função significativa. O produto difunde 
valores e características culturais no âmbito que atinge (NIEMEYER, 
2007:18). 
 

Dondis (2000:24) defende que as técnicas de configuração ou manipulação dos 

componentes visuais são “os agentes no processo de comunicação visual; é através de sua 

energia que o caráter de uma solução visual adquire forma”. 

Autores, como Jeremy Leslie (2003), defendem a importância da configuração do 

design como determinante para agregar informação, cuja visualidade representa a escolha de 

uma maneira de se comunicar idéias e provocar dinamismo na leitura de publicações. 

Segundo o autor (ibdem:6), “são cruciais para o design de revistas: formato, capas, 

ritmo, palavras e imagens”. Para ele o formato exerce influência na maneira como os 

elementos do design podem ser distribuídos pela página. Dependendo de como o espaço é 

utilizado, podemos acrescentar valor à informação, podemos fazer com que causem maior ou 

menor impacto, definindo também, uma hierarquia. As matérias, em uma revista, devem se 

relacionar umas com as outras, de forma a atribuir um ritmo mais rápido, com matérias 

predominantemente com imagens e mais lento, em matérias predominantemente com textos, 

provocando contraste rítmico.  
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Ainda, de acordo com Leslie, 

 
as revistas desempenham um papel fundamental na nossa cultura visual. 
Com um formato único, representam um meio de informação que alia 
elementos essenciais – portabilidade, tactibilidade, repetitividade e uma 
combinação de texto e imagens – que lhes permite serem renováveis e 
relevantes. Estes factores, aliados a desenvolvimentos recentes nos métodos 
de produção e à influência dos novos meios de informação, permitem que as 
revistas conservem a sua posição na vanguarda da comunicação moderna e 
sejam uma fonte de inspiração para os designers gráficos (LESLIE, 2003:6). 
 

As mensagens visuais contidas nesses artefatos invadem o nosso dia-a-dia, através de 

jornais, revistas, livros, outdoors, telas de computador, etc., só para citar os mais comuns. A 

esse respeito Hurlburt comenta que: 

 
tem havido uma sucessão de padrões de comunicação, a princípio lenta, 
depois de forma acelerada, e atualmente o público é praticamente 
bombardeado por uma infinidade de imagens impressas ou projetadas, a tal 
ponto que muitas delas se tornam confusas e sem significado. Essa carga de 
imagens visuais passa a exigir do designer maiores conhecimentos e um 
envolvimento mais profundo com o planejamento e com a solução dos 
problemas de comunicação (HURLBURT, 2002:91). 
 

Ao expressarmos idéias, conceitos, instruções, produzirmos informação de todos os 

tipos. As possibilidades de representação de uma informação são inúmeras. Para sabermos 

qual dessas possibilidades é a mais adequada para os nossos objetivos, buscamos, na área do 

Design da Informação, o conhecimento de quais elementos e qual configuração gráfica nos 

daria melhores condições de estabelecermos uma comunicação com o usuário de forma 

efetiva e consciente. O estudo dos elementos da linguagem gráfica e suas possíveis 

combinações, a fim de representar objetos, acontecimentos e lugares do mundo real, consiste 

na abrangência de todas as linguagens visuais, independentemente das diferenças de suporte e 

de meio e constituem a nossa cultura visual.  

Para que um processo de comunicação visual se estabeleça, da melhor forma possível, 

é necessário que as decisões em relação ao conteúdo e aos recursos gráficos sejam orientadas 

pelo conhecimento de ‘para qual usuário, com que escolaridade, em que circunstância, com 

que objetivo e periodicidade devemos produzir uma peça gráfica’ para que saibamos qual 

linguagem visual  será a mais eficiente para o propósito que se tem em mente. Preocupado 

com este aspecto Bonsiepe afirma que: 

 
O processo de comunicar e compartilhar conhecimento está vinculado à 
apresentação do conhecimento, e essa é – ou poderia chegar a ser – uma 
função central do design (...) Porém sem a intervenção do design, a 
apresentação do conhecimento e a comunicação simplesmente não 
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funcionariam, pois o conhecimento precisa ser mediatizado por uma 
interface que pode ser percebida e assimilada. De outra forma, o 
conhecimento permaneceria abstrato e não seria nem acessível nem 
experimentável. Aqui se oferece um ponto de ancoragem firme para o design 
de informação como uma ferramenta indispensável no processo de 
comunicar e ao mesmo tempo revelar conhecimentos (BONSIEPE, 2001). 
 

Considerando-se, portanto, a função central do Design da Informação como sendo o 

processo de compartilhamento do conhecimento acessível e experimentável, é que se torna 

relevante a dimensão comunicativa decorrente dessa compreensão. A adequação do design 

aos seus propósitos, através da observação da seleção, organização e apresentação da 

informação, orienta os pressupostos que visam à eficiência da comunicação da mensagem 

visual. Portanto, o Design da Informação se ocupa com a eficácia da comunicação da 

informação, com foco no atendimento eficiente às questões que se referem ao usuário e a 

forma da mensagem.  

A capa tem uma função comunicativa e informativa e, nesse sentido, precisa ter uma 

base conceitual que lhe dê suporte. O conceito de design da informação, gerador do 

entendimento que fundamenta as atividades desta pesquisa, adota a definição formulada pelo 

grupo de pesquisa em Design da Informação da UFPE de que ele é a área do design que 

estuda os aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos dos sistemas de informação. 

Observando a contextualização, planejamento e produção de interfaces gráficas da 

informação, assim como a aquisição da informação por seu público-alvo. 

Dessa forma, trazendo esse conceito para a nossa pesquisa, entendemos que: 

(i) a sintaxe, é a dimensão do design da informação que se preocupa com as imagens, o 

tamanho das fontes tipográficas, a posição de títulos, a hierarquia da mensagem, 

retículas, boxes, fios, enfim, todos os elementos visuais devem ser perfeitamente 

pensados e posicionados com o objetivo de atender a uma necessidade editorial. Esse 

conjunto gráfico deve ser o espelho de um determinado tipo de público-leitor para o 

qual as revistas são produzidas; 

(ii) a semântica, como a dimensão que se preocupa com o estudo do significado; a 

estrutura gráfica da capa é relevante para a contribuição da construção do significado; 

(iii)a pragmática, é a área de conhecimento que se preocupa com o estudo do contexto e 

recepção das mensagens. A linguagem da capa, como instrumento de manipulação, 

pode sugerir, através do projeto gráfico, significados que não se esgotam nela, 

depende de fatores contextuais. 
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Com esta visão, consideramos que os condicionantes sociais, culturais e políticos 

entram no processo de formação do design de capa e orientam a sua adequação quanto aos 

objetivos definidos pela revista. A percepção que o designer tem da imagem de capa sofre as 

interferências de suas próprias experiências e projeta uma provável interpretação do seu 

público-leitor; e no entendimento desta pesquisa, as experiências compartilhadas entre o 

designer e o leitor são fundamentais para o sucesso do processo de comunicação entre eles.  

Essas três dimensões poderiam corresponder ao que Panofsky define como níveis de 

significados primário, secundário ou convencional: 

 
O nível primário ou natural é apreendido pela identificação das formas 
abstratas e suas qualidades expressionais: linha, cor, espaço, textura etc. que 
constituem os elementos de uma composição plástica. 
O nível secundário ou convencional compreende uma combinação dos 
elementos da composição de modo a expressar, convencionalmente (com 
base em código e repertório partilhados por um grupo), conceitos e assuntos 
que passam a ser chamados de imagens (...). 
Diversos autores concordam que existe uma relação entre forma e conteúdo 
quando os elementos e os princípios de uma composição plástica são 
manipulados, consciente ou inconscientemente, para exprimir idéias. Tanto a 
manipulação, quanto a percepção dessas informações variam de acordo com 
a época e a situação social em que se inserem artistas e expectadores 
(PANOFSKY, 1991:47 apud COELHO, 2008:156). 
 

Dessa forma, consideramos que o potencial comunicativo de uma publicação tem base 

nos estudos semióticos do Design da Informação, que considera a produção de significados 

sugeridos pela linguagem gráfica dependente do contexto social e do seu sistema de valores. 

Charaudeau complementa este argumento, comentando que : 

 
a linguagem não se refere somente aos sistemas de signos internos a uma 
língua, mas a sistemas de valores que comandam o uso desses signos em 
circunstâncias de comunicação particulares. Trata-se da linguagem enquanto 
ato de discurso, que aponta para a maneira pela qual se organiza a circulação 
da fala numa comunidade social ao produzir sentido” (CHARAUDEAU, 
2006:33). 
 

Tanto Panofsky quanto Charaudeau nos dão subsídios teóricos para afirmar que a 

linguagem gráfica pictórica de uma capa é um ato de enunciação e só produz significados, a 

partir de uma situação de troca social. Quando os sistemas de valores e crenças de uma 

sociedade estão inseridos em uma enunciação informativa de uma revista proporcionam ao 

leitor compartilhar a mesma visão de mundo que é sugerida pela mídia (função de 

representação) e criam uma relação de cumplicidade entre produção e recepção (função de 

interação). Ao longo de um tempo, essa relação vira uma espécie de pacto silencioso entre a 
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revista e o leitor, circunstância em que a mídia produz informação pensando no seu público-

leitor e esse público-leitor sente na sua revista preferida, seu porta-voz. 

 

1.1.1 Design Editorial 

 

O design editorial tem como preocupação a adequação da informação aos meios de 

veiculação, observando-se as diferenças impostas pelos diferentes suportes.  

Os princípios de concepção que regem o design editorial servem para especificar e 

controlar os requisitos conceituais e práticos das publicações em função do produto final. 

Uma publicação editorial pode servir a propósitos de diversão, informação, instrução, 

comunicação, educação e outros, ou mesmo ser uma combinação de tudo isso. Normalmente 

ela é composta por textos multimodais (texto e imagem). Não há regra rígida para se fazer um 

projeto gráfico editorial, o que define o projeto é o objetivo da publicação. De acordo 

Venezky, segundo Zappaterra: 

 
O design editorial é a moldura através da qual uma determinada história é 
lida e interpretada. É constituída pela arquitetura global da publicação (e a 
estrutura lógica que isso implica), e o tratamento específico da história 
(VENEZKY APUD ZAPPATERRA, 2007-7).1 
 

As publicações, em grande parte, servem para comunicar idéias ou contar histórias 

através da organização e apresentação de informações gráficas, como imagens, esquemas e 

palavras organizadas em textos-parágrafo. Cada elemento preenchendo funções diferentes. 

Em uma revista, a manchete busca a atenção do leitor, enquanto que um diagrama terá a 

função de esclarecer o assunto em pauta. 

A função do design editorial é dar expressão e personalidade ao conteúdo, atraindo e 

mantendo a atenção do leitor, alem de estruturar o material gráfico de forma clara. Estas 

regras têm de coexistir e trabalhar coerentemente juntas para resultar em alguma coisa 

agradável, útil e informativa; normalmente uma combinação de todas essas preocupações tem 

muita chance de êxito. Mas o design editorial faz algo a mais. Ele representa um retrato 

cultural vivo da época em que ele é produzido, capturando o espírito do tempo e local de sua 

circulação. 

                                                 
1 Editorial design is the framework through which a given story is read and interpreted. It consists of both the 
overall architecture of the publication (and the logical structure that it implies) and the specific treatment of the 
story. 
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Revistas, jornais e suplementos são as formas mais amplamente conhecidas do design 

editorial. Harold Evans definiu um jornal da seguinte maneira: 

Um jornal é um veículo de transmissão de notícias e idéias. O design é uma 
parte integrante desse processo. Começamos com uma folha de papel em 
branco de jornal e um mosaico de idéias que queremos comunicar, e é 
função do jornal apresentar a concepção do mosaico de uma forma 
organizada e compreensível. Para fazer isso, o designer de jornal utiliza tipos 
textuais, tipos visuais, fotografias, ornamentos, espaço em branco e uma 
seqüência de páginas montadas respeitando uma uniformidade (EVANS 
APUD ZAPPATERRA, 2007:7).2 
 

Uma coisa a ser considerada pelo jornal impresso é a possibilidade de o leitor ter 

acesso a uma versão do jornal online. Porque aí está o motivo pelo qual os jornais impressos 

estão buscando ser mais criativos e oferecerem uma prestação de serviços mais ampla aos 

seus leitores. Por esta razão, observamos que os jornais, hoje em dia, estão mais preocupados 

em dar a notícia de forma mais detalhada, ampliando com a oferta de contextos, perspectivas 

e opiniões, e não somente preocupados em relatar, simplesmente, um fato noticioso . Os 

designers precisam responder a essa nova demanda de forma eficiente, com a inclusão, cada 

vez mais freqüente, de fotografias, infográficos e layouts de páginas mais significativos. 

Estudar o design editorial de revistas é muito instigante porque traz muita atratividade 

na forma de apresentar seu conteúdo. A revista é uma fonte inesgotável de possibilidades 

gráficas nas mais diversas áreas e o design de revista está na vanguarda de novas formas de 

criação de uma relação com o leitor.  

O interesse desta pesquisa é pela publicação periódica impressa de revistas e é para 

este enfoque que precisamos dirigir nossa atenção. O design de periódicas precisa ser 

inovador, ao mesmo tempo em que precisa ter um padrão gráfico que permita que o leitor 

reconheça a revista que lhe interessa, entre outras.  

A primeira e mais importante parte de qualquer publicação é sua capa, porque é 

através dela que se cria a perspectiva sobre o conteúdo interno e pela qual a identidade da 

revista e os valores que ela veicula são evidenciados. Ela precisa expressar as características 

que a tornam familiar e incitar a curiosidade do leitor para abri-la.  

 

 

                                                 
2 A newspaper is a vehicle for transmitting news and ideas. The design is an integral part of that process. We 
begin with a blank sheet of newsprint and a mosaic of ideas we want to communicate, and it is the function of 
newspaper design to present that mosaic in an organized and comprehensible way. To do this, the newspaper 
designer uses text type, display type, photographs, line work, white space and a sequence of pages in the most 
fitting combinations 
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1.1.2 Processos de Comunicação da Mídia Impressa 

 

A Comunicação é um campo de estudo que está sendo constantemente construído e os 

novos processos comunicativos vêm provocando novos conteúdos de linguagem e novas 

formas de subjetividade.  Ilustrativo desta afirmação é o surgimento recente de novas 

tecnologias, como a web, o celular e o Ipod. 

São muitos os modelos de comunicação pensados para explicar situações específicas 

de interação entre pessoas, ou entre pessoas e máquinas, ou mesmo entre máquinas. Através 

da revisão da literatura que compôs nosso arcabouço teórico, escolhemos o modelo de 

comunicação de Charaudeau (2006), próprio da mídia impressa. O autor observa que são 

muito variadas as circunstâncias de comunicação e que cada uma delas determinaria um 

modelo diferente. Estas são algumas observações que ele faz: 

• todo ato de comunicação se realiza num determinado ambiente físico que impõe 

algumas restrições e diferenças para a realização deste ato; 

• duas pessoas se comunicando é diferente de dez pessoas se comunicando, como 

também é diferente se estar na presença de um público ou não, ou em um espaço de 

proximidade ou afastamento; 

• a maneira de falar também é diferente se for sobre alguma coisa que está acontecendo 

na presença das pessoas envolvidas em um processo de comunicação, determinando 

um comentário, ou se na ausência dessas pessoas, sobre alguma coisa acontecida, 

determinando um relato; 

• a comunicação face a face é diferente da mediada por telefone, e-mail, televisão, rádio, 

enfim, por qualquer meio material. 

O autor argumenta que pra cada situação de comunicação se estabelece um contrato de 

comunicação e para cada contrato se associa um dispositivo particular que constitui as 

condições materiais de realização do mesmo. Esse dispositivo coloca tudo de forma 

relacionada: tem a ver com o ambiente, o suporte físico da mensagem, o contexto social, 

cultural, histórico. No caso da mídia impressa, seria um dispositivo de legibilidade, com as 

especificidades deste tipo de contrato.  

No caso particular da revista, temos que considerar suas características principais, 

como a relação distanciada entre a instância de produção e a instância de recepção. A revista 

produz informação, sem conhecer os seus leitores de fato. O que orienta a revista para fazer 

suas matérias e escolher a forma de representá-las é se projetar como público-leitor da revista 
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e tentar prever de que forma as informações produzidas podem ser recebidas por ele. Os 

índices de verificação para saberem se estão fazendo uma projeção correta pode vir pelo 

aumento ou manutenção do número de venda dos exemplares, pelas cartas à redação, ou 

outros mecanismos que a revista disponibilize para o seu usuário. 

É instigante para nós, ao fazer esta pesquisa, pensar que estas instâncias exercem, cada 

uma a seu modo, uma atividade de conceitualização, própria da necessidade de representar o 

mundo: de um lado, a revista, através da configuração de seu design; de outro, o leitor, que ao 

receber a mensagem visual, compreende seu significado com um olhar próprio, que reflete 

suas experiências e seu contexto cultural, como que em um processo de ressignificação. 

Para a área do Design é relevante a condição que a revista oferece de permitir um 

percurso de olhar multiorientado da página. O leitor pode percorrer o texto da esquerda pra 

direita, de cima pra baixo, do começo ao fim, em todos os sentidos que quiser. A informação 

permanece na página permitindo que quem a produziu possa voltar em qualquer parte para 

confirmar, retificar ou apagar o que já foi colocado; o leitor, pode voltar inúmeras vezes para 

rememorar, apreciar uma foto, entender melhor aquele raciocínio, recompor sua leitura. Por 

esta razão, a compreensão da informação impressa é mais analítica e discriminatória e se 

pauta em uma lógica espacial e hierarquizada, diferentemente da informação falada, que se 

pauta em lógica de seqüencialidade temporal. 

Todas essas características foram trazidas para esta análise com o intuito de tornar 

claras as noções que definem o dispositivo da imprensa e também de nos permitir 

compreender porque a revista, como a imprensa de uma maneira geral, é o universo do 

legível, tornando-a muito eficaz como meio de comunicação.  

Por tudo que expusemos sobre as circunstâncias específicas de cada ato de 

comunicação, e, principalmente sobre as características específicas das instâncias de produção 

e recepção da mídia impressa, apresentamos, a seguir, o modelo de Charaudeau (2006) que 

serviu de suporte teórico para identificar o processo de comunicação que se estabelece no 

caso específico de nosso objeto de estudo. 
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Figura 1.1 - Contrato de Comunicação de Charaudeau 

 

 

 

Como podemos observar, o ato de comunicação que se realiza por meio de uma 

revista, segundo Charaudeau, apresenta dois processos: um de transformação e outro de 

transação. O contrato de comunicação considera, como ponto de partida, que existe um 

‘mundo a descrever’ e é o lugar onde se encontra o ‘acontecimento bruto’. O processo de 

transformação consiste, para a instância midiática, em fazer passar o acontecimento de um 

estado bruto (mas já interpretado), ao estado de mundo midiático construído, isto é, de 

‘notícia; isso ocorre sob a dependência do processo de transação, que consiste em construir a 

notícia em função de como ela imagina a instância receptora, a qual, por sua vez, reinterpreta 

a notícia à sua maneira. O contrato de comunicação midiático gera um espaço público de 

informação e é em seu próprio quadro que se constrói a opinião pública. 

 

1.1.3 Suporte - Revista 

 

A revista é um dos suportes de que trata o design editorial e junto com o jornal, é um 

dos mais utilizados meios impressos de comunicação de massa. Ela se diferencia de outros 

suportes principalmente pelo seu formato, fácil de carregar e colecionar. A qualidade do papel 

e da impressão garante uma qualidade de leitura de texto e imagem de ótima legibilidade. O 

formato mais comum é de 20,2x26,6cm, o qual proporciona a melhor utilização do papel e 

portanto, maior economia, embora que, atualmente, novas tecnologias estão fazendo com que 

outros formatos menores também já possam ser usados, sem desperdícios de papel, com o 

intuito de aumentar sua portabilidade, como por exemplo, revistas femininas que cabem nas 

bolsas.  
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Portanto, devido à qualidade de papel e impressão, revistas duram mais e não soltam 

tinta, proporcionando uma sobrevida maior das matérias publicadas. Por não ter periodicidade 

diária, normalmente semanal, quinzenal ou mensal, ela pode oferecer ao leitor mais 

informações sobre as notícias, explorar novos ângulos, oferecer mais clareza nos detalhes, e 

tudo isso é possível, graças a uma linguagem visual gráfica com imagens e textos dialogando 

com coerência, preocupada com a compreensão da informação pelo leitor.   

Para Jan White (2006) revista, por definição, é uma coleção e o todo deve ser maior 

que a soma de suas partes. Uma página de uma revista de 80 páginas deve ser configurada 

observando-se o conjunto como um todo. O trajeto de leitura é, normalmente, da esquerda pra 

direita, num movimento de sanfona. Segundo o autor, uma certa padronização e repetição 

criam força e identidade pra revista. A repetição rítmica de um padrão gráfico básico dá a 

revista uma coerência visual e constitui a característica da publicação. Pode-se variar em 

vários aspectos, mas deve haver uma consistência tipográfica com relação às fontes, tamanhos 

e espaçamentos de linha. Para Scalzo: 

 
Uma das grandes vantagens das revistas é que elas oferecem muitos recursos 
gráficos para se contar uma história. E  o bom jornalista de revista é aquele 
que, de antemão, consegue visualizar a matéria já editada na página. O texto, 
por mais perfeito que seja, será sempre melhor compreendido e atraente 
quando acompanhado de uma boa fotografia ou de um infográfico bem feito 
(SCALZO, 2008:58). 
 

Por fim, a revista, para se manter no mercado, precisa ter um planejamento editorial 

que represente sua visão dos fatos e a forma de se relacionar com o seu leitor. Seu design 

precisa ser constantemente atualizado, a fim de preservar sua identidade diante de seu usuário, 

ao longo do tempo.  

 

1.1.3.1 Importância dos periódicos 

 

Os periódicos são, assim, como documentos da vida social, cultural e política de um 

povo e de sua época. A partir do levantamento de edições antigas, podemos conhecer como 

eram as condições materiais e de produção existentes, bem como a forma como circulavam as 

informações e como se davam as representações visuais como padrão de consumo cultural. 

Essas publicações podem servir de parâmetro para se investigar, por exemplo, os 

temas que despertavam interesse em uma época; a forma como eram representados 

graficamente; os editores e equipe de produção envolvida e, o seu público-leitor.  
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O estudo da memória gráfica através de revistas, as entendendo como artefato gráfico 

temporal, nos permite identificar o projeto gráfico como o suporte das narrativas textuais de 

periódicos, ao mesmo tempo em que temos acesso a discursos produzidos, conhecendo, dessa 

forma, a semântica dos elementos compositivos das páginas, avançando, timidamente, em um 

processo de análise semiótica.  

A maneira como a informação é organizada, levando-se em consideração também o 

seu aspecto jornalístico, pode refletir diferentes relações entre a mídia e seu público-leitor. E a 

leitura desses periódicos revela um jornalismo inserido em questões sociais, com engajamento 

político, através dos quais podemos perceber este pensamento pelos padrões morais e 

estéticos. Isso implica dizer que, de uma maneira mais ampla, a revista pode servir de objeto 

de análise para se averiguar as relações entre texto e imagem como representação social do 

objeto estético de uma época, utilizando-se como fonte histórica o conjunto de suas edições.  

 

1.1.3.2 Um breve panorama da História da Revista no Brasil: fins do século XIX e primeira 

metade do século XX  

 

Resgatar a história da revista brasileira é relevante porque, ao contá-la narra-se 

também a história do Brasil, da ilustração, da fotografia, do design de capas e páginas, entre 

outras.  As imagens e os textos de periódicos, ao longo dos anos, trazem conteúdos que 

descrevem a vida cotidiana de várias épocas e revelam identidades culturais, através da forma 

de como os editores faziam uso desse veículo para circulação de idéias, e da sua representação 

visual. Marília Scalzo reforça esse argumento dizendo que: 

 
Revistas representam épocas (e, por que não, erigem e sustentam mitos). 
Sendo assim, só funcionam em perfeita sintonia com seu tempo. Por isso, dá 
para compreender muito da história e da cultura de um país conhecendo suas 
revistas. Ali estão os hábitos, as modas, os personagens de cada período, os 
assuntos que mobilizaram grupos de pessoas (SCALZO, 2008:16). 
 

No Brasil, o surgimento da primeira revista aconteceu no final do século XIX, “junto 

com a corte portuguesa – que vinha fugindo da guerra e de Napoleão. Quer dizer, chegaram 

junto com o assunto de que iriam tratar e com os meios para serem feitas” (op.cit:27). Com 

vida curta, muitas vezes, definida como ‘ensaios’ ou ‘folhetos’ a revista procurava incorporar 

literatura, notícias, humor, recreação e críticas sociais. Trazia conteúdo erudito, sem 

preocupação com a notícia. Para se ter idéia real deste contexto, está registrado na Revista do 
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Brasil (Editora Abril, 2000), que o grito de D. Pedro, às margens do Ipiranga, levou treze dias 

para ser publicado no jornal O Espelho, do Rio de Janeiro. 

Naquela época, para o surgimento de uma revista, contava-se com o apoio dos 

revisteiros que tinham oportunidade de saber o que era desejado e procurado pelas pessoas e 

ainda não havia sido publicado. Contudo, passou-se muitos anos desde o lançamento do seu 

primeiro exemplar.  A revista ainda era um objeto de consumo de poucas pessoas em razão de 

seu preço e de falta de escolaridade de grande parte da população brasileira. 

O Correio Braziliense, de Hipólito José da Costa, marcou o início da imprensa no 

Brasil, com edições impressas em Londres, no período de 1808 a 1822.  Apesar de ter 

características de revista, não houve acordo entre os historiadores se era ou não revista e, 

posteriormente, foi considerado jornal.   

O consenso entre eles só aconteceu com o surgimento da revista intitulada “As 

Variedades ou Ensaios de Literatura”, considerada a primeira revista brasileira que se tem 

registro e o editor, tipógrafo e livreiro, era o português Manoel Antonio da Silva Serva. Foi 

exposta à venda, em Salvador/BA, no mês de janeiro de 1812. “Era um maço mal 

encadernado de papel, mais com cara de livro, que deixava exposta a aridez visual dos 

blocos compactos de texto. Durou apenas um segundo número, mas serviu para cravar o 

marco inaugural das revistas brasileiras” (Editora Abril, 2000).  A proposta da revista, 

segundo ela própria, era 

 
publicar discursos sobre costumes e virtudes morais e sociais, algumas 
novelas de escolhido gosto e moral, extratos de história antiga e moderna, 
nacional ou estrangeira, resumos de viagens, pedaços de autores clássicos 
portugueses – quer em prosa, quer em verso – cuja leitura tenda a formar 
gosto e pureza na linguagem, algumas anedotas e artigos que tenham relação 
com os estudos científicos propriamente ditos e que possam habilitar os 
leitores a fazer-lhes sentir a importância das novas descobertas filosóficas 
(SCALZO, 2008:27). 
 

A segunda revista publicada no Brasil foi O Patriota, no Rio de Janeiro, em 1813. 

Tinha como proposta divulgar  autores e temas da terra. A partir de 1820, a necessidade de 

profissionais nas áreas científica, militar, de Direito, de Engenharia, e de Medicina terminou 

por publicar os Anais Fluminenses de Ciências, Artes e Literatura, em 1822, no Rio de 

Janeiro. Já, a primeira revista brasileira especializada tem registro com O Propagador das 

Ciências Médicas, órgão da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, em 1827. No mesmo 

ano foi publicada a primeira revista feminina nacional, intitulada Espelho Diamantino, cuja 

proposta editorial era se constituir em um periódico de política, literatura, belas artes, teatro e 

modas.  
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A revista Museu Universal, publicada em 1837, marca uma nova era para as revistas. 

Até então, os periódicos tinham vida curta, com baixas tiragens e poucas edições, em 

conseqüência da baixa escolaridade da população, falta de assinantes e de recursos 

financeiros. A Museu Universal se beneficiou de um grupo recém alfabetizado que vinha 

crescendo e tinha como proposta trazer cultura e entretenimento. Ela se espelhava na 

“experiência das Exposições Universais européias que dominam o século XIX, com textos 

leves e acessíveis” (SCALZO, 2008:28).   

O gênero ‘revista de variedade’ tem início com A Marmota da Corte, em 1849, que 

tinha como característica um excesso de ilustrações, com textos mais curtos e com humor. O 

conceito de revista começou com a idéia de variedades e de um padrão visual gráfico 

específico, como a disposição do texto em duas colunas, utilização de moldura e o uso de 

logotipo fantasia.   

Naturalmente, as primeiras revistas se pareciam com livros. O processo de impressão 

tipográfica utilizava vinhetas, frisos e fazia variações de tamanho de fonte para os títulos. 

Dado curioso: o logotipo das revistas não era imutável – ao contrário, ele se adequava à 

ilustração da capa. O desenhista Agostini foi mestre na sua seqüência de logotipos para o 

periódico Don Quixote, onde cada um narra um episódio irônico entre o Cavaleiro e seu Fiel 

Escudeiro (Editora Abril, 2000). 

A revista preocupada com a notícia aparece só a partir da Guerra do Paraguai. Em 

1864 é que se percebe, marcadamente, o teor narrativo na revista, através da Semana 

Illustrada e de A Vida Fluminense. Ambas, do Rio de Janeiro. A Semana Illustrada, de 

Henrique Fleiuss, contribuiu, significativamente, para a adoção de textos noticiosos por parte 

das revistas e foi a primeira a utilizar a litografia como meio de reprodução de fotografias em 

periódicos,com cenas de batalhas da Guerra do Paraguai. Essa ação foi decisiva na história da 

revista, pelo fato de que, a partir daí a linguagem visual dos periódicos nunca mais voltou a 

ser a mesma. 

É interessante sabermos que o Henrique Fleiuss era desenhista, gravador e litógrafo e, 

junto com seu irmão também litógrafo, Carl Fleiuss e o desenhista, pintor e litógrafo, Carl 

Linde, fundaram o Instituto Artístico, dedicado às atividades de tipografia, litografia, pintura a 

óleo e em aquarela, a fotografia e xilografia, que depois passou a se chamar Imperial Instituto 

Artístico.  

As charges produzidas pelo grupo tinham como característica a representação das 

pessoas com um corpo pequeno e a cabeça grande. Orlando da Costa Ferreira considerou que 

o Instituto trouxe a formação da primeira equipe de designers do Brasil (Cardoso, 2005, p.68). 
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À medida que as novas tecnologias foram sendo incorporadas ao processo de produção 

destes periódicos, os meios de produção foram modificados e, portanto, a imagem das 

publicações impressas e os principais fatos políticos e sociais do Brasil passaram a fazer parte 

do repertório visual dos impressos e, por conseguinte, da linguagem visual dos brasileiros. 

O crescente uso da litografia inova o padrão gráfico vigente, apesar da dificuldade que 

se tinha em capacitar a mão-de-obra.  A partir da década de 1870, a ilustração e a fotografia se 

tornam freqüentes e passam a reger a estética do, podemos assim dizer, design de páginas das 

publicações. 

Um dos responsáveis por esse novo padrão foi Angelo Agostini, com a Revista 

Illustrada, reconhecida como “a maior de todas as revistas brasileiras de imagens do século 

passado” (Costa Ferreira, 1994, p.72 apud Cardoso, 2005). A prática era de a mesma pessoa 

que escrevia fazia a ilustração. 

Havia casos, como o de Angelo Agostini na sua Revista Illustrada, criada em 1876, 

em que um mesmo autor escrevia e ilustrava as reportagens. Mais para ver do que para ler, o 

resultado, quase sempre, eram instantâneos precisos daquele fin-de-siècle, amostras do estado 

de ânimo carioca e da situação política brasileira nos anos que precederam a Abolição da 

Escravatura e a Proclamação da República (Editora Abril, 2000). 

Em 1875, surge, no Recife, uma importante revista de sátira política, intitulada Diabo 

a Quatro, amplamente ilustrada, cujo logotipo é idêntico ao da carioca Semana Illustrada, 

com fatos políticos relacionados ao país como um todo, mas também contemplando um 

contexto pernambucano.  

Ainda, na década de 1870, mais precisamente em julho de 1876 surge a Illustração do 

Brazil, de Charles F. de Vivaldi. Em outubro do mesmo ano, o próprio Vivaldi lança no 

mercado A Illustração Popular, com a intenção clara de democratizar a leitura de periódicos 

no Brasil, mostrada pela escolha do título e também por iniciativas de baixar o preço dos 

periódicos praticados até então. 

A publicação da Semana Illustrada se encerrou em 1876 e, neste mesmo ano, Vivaldi 

passou a publicar a Illustração Brasileira. Não durou muito e relançou a Semana Illustrada, 

em 1880, agora com o título de Nova Semana Illustrada. Esta foi a última publicação de 

Vivaldi antes de morrer pobre em 1882. 

Antes do fim do século surgiu um gênero de revista mais voltado para o público 

masculino, conhecido como “galante”, cujo conteúdo variava entre notas políticas e sociais, 

piadas e contos picantes, representado graficamente com caricaturas, desenhos e fotos 

eróticas. Como exemplo, o Rio Nu, em 1898. O ápice desse gênero é marcado com o 
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periódico A Maçã, em 1922, que, de acordo com Scalzo, se propunha “a dizer com graça, com 

arte, com literatura, o que se costumava dizer por toda parte sem literatura, sem arte e muitas 

vezes sem graça” (SCALZO, 2008:30). 

A virada do século foi marcada pelo uso da fotografia de maneira mais regular, devido 

ao avanço nos processos de impressão. A Revista da Semana, publicada em 1900, foi a 

primeira a utilizar fotos feitas em estúdios fotográficos para reconstituir cenas de crimes. 

De acordo com Scalzo: 

 
No início do século XX, na chamada Belle Époque, ocorre uma série de 
transformações científicas e tecnológicas, que vão se refletir na vida 
cotidiana e na remodelação das cidades. As revistas acompanham essa 
euforia – centenas de títulos são lançados – e, com as inovações na indústria 
gráfica, apresentam um nível de requinte visual antes inimaginável (IBDEM, 
2008:29). 
 

O jeito de comunicar, usando a ilustração era predominante na passagem para o século 

XX. Desenhos adornavam as capas das revistas da belle époque, entre elas, A Illustração 

Brazileira, Fon-Fon! e A Cigarra. Predominavam as pinturas de salão, de estilo acadêmico, 

às vezes temperadas com referências art nouveau. (...) Raramente a arte, nessas ilustrações, se 

ligava ao conteúdo da revista (Editora Abril, 2000). Já as revistas que tiveram circulação em 

Pernambuco, se identificavam e se faziam circular através da estética, muito presente do Art 

Déco.   

As revistas ilustradas da primeira metade do século XX, como a Fon-Fon!, em 1915, 

A Rajada e Guanabara, marcam a atividade de Di Cavalcanti, artista plástico, também como 

capista, e mais adiante, em 1920, para a revista O Malho, vigente desde 1902, a primeira a 

usar a impressão em três cores. 

Nessa época, os periódicos refletiam a efervescência cultural do movimento 

modernista. Dividiam-se em publicações de variedade ou cultural. Tarsila do Amaral e 

Brecheret publicaram suas obras na Klaxon, em São Paulo, que divulgava os ideais da 

Semana de Arte Moderna.  Havia, também, os periódicos que circulavam no Rio de Janeiro e 

contribuíram para a formação de um repertório de ilustrações humorísticas sem igual.  

A história das revistas ilustradas brasileiras foi marcada pela presença de muito senso 

de humor nas críticas sociais e políticas e, grande parte, devido à atuação brilhante de um 

caricaturista chamado J. Carlos, que junto com Raul Pederneiras e K. Lixto definiram o 

humor brasileiro, em desenhos e ilustrações, por muitos anos. Atuou em 40 publicações, 

produzindo em torno de cinqüenta mil desenhos. Entre as publicações onde trabalhou pode-se 

citar A Illustração Brazileira, O Malho, o Tico-Tico, Fon-Fon!, Careta e Para Todos. 
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As publicações dessa década, em sua grande maioria, eram publicações de forte teor 

literário e artístico. E neste contexto, em Pernambuco, surgiram as revistas A Pilhéria, Rua 

Nova, Revista da Cidade e Vitrina, esta última já em 1931. 

A partir de 1928, percebemos uma quebra de paradigma no comportamento dos 

jornalistas que perdem a postura de acomodação para ir atrás da notícia e, como 

conseqüência, nasceu uma nova linguagem na imprensa nacional. A publicação que serviu de 

divisor de águas, na forma de se fazer revista no Brasil, foi O Cruzeiro, considerada um dos 

maiores fenômenos editoriais, apresentando grandes reportagens e marcando o uso freqüente 

da fotojornalismo. A reportagem sobre a revolução de 1930, de Getúlio Vargas e a vitória da 

Miss Brasil gaúcha, Yolanda Pereira, como Miss internacional, marcam o parâmetro adotado 

até os dias de hoje.  

Em 1952 surgiu Manchete, que se caracterizava por ter o mesmo estilo de O Cruzeiro, 

mas era ainda melhor nos aspectos gráficos e fotográficos. Mais tarde, em 1966, foi publicada 

a primeira revista Realidade, também voltada para a reportagem e o jornalismo investigativo, 

porém com postura mais crítica do que as anteriores, sendo substituída em 1976 por uma 

outra revista já no mercado desde 1968, a Veja. 

 

1.1.3.3 Revistas de Informação 

 
As chamadas ‘revistas semanais de informação’ tiveram início no Brasil com 
a revista Visão, publicada em 1952, por empresários norte-americanos. Seu 
público-leitor era formado por empresários, executivos e homens urbanos de 
classe média. Ela surgiu na década pós-guerra, marcada pela nascente de 
uma sociedade urbana e industrial no país. Como características, apresentava 
“um modelo de jornalismo que privilegiava a análise, a clareza das 
informações e a capacidade de síntese” (SCALZO, 2008:31). 

 

Segundo Meachan, editor da revista Newsweek:  

 
As revistas semanais surgiram para organizar e dar sentido ao noticiário dos 
jornais diários. Com o tempo, ganharam diferentes formas e projetos, mas 
permaneceram como uma alternativa ao leitor interessado em, uma vez por 
semana, adquirir informações e conhecimento mais aprofundados sobre o 
que ocorreu nos sete dias anteriores (MEACHAN, 2009). 
 

O mercado editorial aposta nessa idéia: as pessoas compram revistas de informação 

porque querem ter notícias mais detalhadas e mais aprofundadas do que as que recebem 

diariamente pela televisão ou jornal diário. Uma característica deste segmento é a oferta de 

informação contextualizada, com exposição dos fatos de forma cronológica, algumas vezes, 
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trazendo entrevistas de especialistas a respeito do que está sendo colocado; freqüentemente, 

com inserções de fotografias, infográficos, desenhos e outros recursos de design que 

contribuem para proporcionar uma leitura mais agradável para o usuário, ao tempo em que 

tornam a informação mais palatável. 

Dessa forma, a revista de informação cumpre a função de informar, porém, cada 

editora decide o que quer recortar da realidade e com que representação gráfica quer 

reproduzir a notícia; e esta liberdade constitui o discurso e o diferencial de cada uma: mais ou 

menos parcialidade no relato dos fatos; posturas políticas explícitas ou implícitas; retórica 

exacerbada ou discreta. Todos esses aspectos pesam na decisão do leitor na hora de escolher 

que revista ele quer adotar como sua fonte de informação. 

O design gráfico é responsável pela visualidade do tom que a editora assume diante do 

que é informado por ela, através da mídia impressa. As configurações do design podem 

atender a inúmeras expectativas de representação gráfica. Por exemplo: um alerta ou um grito 

poderá ser representado com o uso de uma tipografia em tamanho desproporcional ao restante 

do texto na mesma página ou ser representado por uma cor viva, entre outros recursos; coisas 

suaves podem vir acompanhadas de elementos pictóricos leves, em tons também suaves; falar 

mal de um político pode trazer um texto acompanhado de uma foto que capturou uma careta, 

ou outro momento ruim do fotografado. Talvez venha daí a expressão de ‘ficar bem na foto’ 

como sinônimo de ter sido ‘bem visto’ por determinada atitude, porque, com certeza, uma 

desaprovação editorial reflete escolhas fotográficas de se ‘ficar péssimo na foto’, como temos 

observado em qualquer uma das quatro revistas em estudo. 

Para Carlos Grassetti (2008), diretor editorial da Abril, algumas recomendações devem 

ser consideradas ao se pensar no design de uma capa de uma revista. São as seguintes:  

• A chamada de capa tem que ser lida a grande distância. 
• Colocar a chamada na parte da capa que fica mais visível na banca (geralmente o lado 

esquerdo superior).  
• Capas vibrantes, claras e contrastantes atraem mais do que capas escuras.  
• Ao ver uma capa, o leitor tem três segundos para dizer o que ela significa. É 

importante ser claro.  
• Estude a concorrência. 
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1.1.3.3 Notas da pesquisa sobre as revistas Veja | IstoÉ | Época | Carta Capital 

 
Figura 1.2 – Dados gerais das revistas Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital 
 

 

 

 

Publicada desde 1968, com periodicidade 
semanal, a Veja é uma revista semanal da 
Editora Abril. Foi criada pelos jornalistas Victor 
Civita e Mino Carta e, das quatro revistas 
analisadas, é a que tem a tiragem maior, superior 
a um milhão de exemplares. Com relação aos 
assuntos de capa que predominaram no período 
observado, houve quase que um empate 
percentual entre temas como ‘Política e 
Economia’ e ‘Medicina, Ciência, Bem-Estar e 
Saúde’, aproximando-se, nesse aspecto, da 
revista IstoÉ e diferenciando-se das outras duas: 
Época e Carta Capital. A publicação assume 
uma postura ideológica notadamente adversária 
ao governo do presidente Lula. 

 

Observações sobre aspectos gerais dos componentes de design da capa 

� A logomarca da revista se apresenta em caixa baixa, contorno branco, sem serifa, 

alinhada à direita. Características: 

• o pingo do J é quadrado. Ao lado do pingo estão as informações de edição; 

• do lado lateral da letra A, em sentido vertical, encontra-se o endereço do site da 

revista; 
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� A logomarca da editora é, normalmente, à esquerda embaixo das tarjas de chamadas 

secundárias e o código de barra se situa abaixo dela. 

� A chamada de capa apresenta todos os tipos em caixa alta, sem serifa (só 3 exemplares 

apresentaram tipos com serifa). 

� O sub-título, em geral, é apresentado com tipos em caixa alta, quando existe um 

texto|legenda, quando não, em caixa baixa, com a primeira letra do texto em caixa alta. 

� O texto|legenda é em caixa baixa com a primeira letra em caixa alta. Percebemos o uso de 

marcadores em alguns textos-legenda. 

� A posição da chamada de capa na página não apresenta preferência por estar centralizada 

ou na posição lateral do elemento pictórico. 

� A revista utiliza muitas tarjas com chamadas adicionais, em geral, nas cores vermelha e 

amarela. 

� As cores da logomarca da revista podem variar bastante, mas a preferência é notória pelas 

cores vermelha (7) e amarela (5).  

Uma curiosidade sobre a Veja é que ela é a única revista, entre as quatro, que ‘brinca’ 

com variações de apresentação da logomarca, no que se refere ao seu preenchimento. Houve 

um caso em que a capa apresentou um dégradé (1) e a logomarca acompanhou o mesmo 

padrão de cores; outro caso, onde ela apareceu vazada, estabelecendo uma correspondência 

com a imagem da capa, supostamente, a figura da alma de Che Guevara. O imaginário 

popular acredita que a alma pode passar através das paredes e o tipo vazado também dá a 

impressão de se poder passar através dele; mais uma correspondência semântica foi o caso da 

logomarca verde-oliva (3) para a capa que fala sobre os militares; e, por último, uma 

logomarca verde que se sobrepõe ao gorro vermelho (4) do leão que virou Papai Noel, no 

período natalino, remetendo às cores do Natal – vermelho e verde.  

Figura 1.3 – Variações gráficas da logomarca da revista Veja 

(1) Logomarca dégradé (2) Logomarca vazada  (3) Logomarca verde-oliva  (4) Logomarca verde 

    
Fonte: Editora Abril S.A.  
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Lançada em maio de 1976, com 
periodicidade semanal, a revista ISTOÉ da 
Três Editorial, comparando-se com as 
outras revistas de informação em estudo, é 
a que mais traz assuntos como saúde 
feminina e espiritualidades. Os temas 
predominantes apresentados pela capa da 
revista, no período de análise desta 
pesquisa, empataram percentualmente 
entre ‘Política e Economia’ e ‘Medicina, 
Ciência, Bem-Estar e Saúde’.  Neste 
aspecto, ela esteve mais perto da Veja e se 
diferenciou bastante da Época e da Carta 
Capital. Por isso a revista se descreve 
como de informações gerais. 

 
 
Observações sobre aspectos gerais dos componentes de design da capa 

� A logomarca da revista se apresenta com tipos em caixa alta, contorno branco, alinhado 

de um lado a outro da página. Características: 

• as informações do endereço na web na parte superior da letra T; 

• do lado lateral esquerdo da logomarca, em sentido vertical, encontra-se a indicação 

para assinante, em tarja branca, letras pretas; e mais ao lado esquerdo, também em 

sentido vertical, as informações da edição; 

• percebemos regularidade no tamanho, com pequenas variações. 

� A logomarca da editora pode ser encontrada flutuando à direita, embaixo ou em cima da 

logomarca da editora, mas, muitas vezes, aparece dentro da letra ‘O’ da palavra Ist‘o’. 

� A chamada de capa apresenta todos os tipos em caixa alta, sem serifa, com pouquíssimas 

exceções. Fato curioso é que só as capas de cunho religioso ‘Os Mistérios de Maria’ – 

tipos em caixa alta e baixa e com serifa e ‘A Infância de Jesus’ – a palavra Jesus com 

serifa, foram as que fugiram do padrão regular de tipos em caixa alta e sem serifa. 

 

Figura 1.4 - Capas da revista IstoÉ com chamada de capa apresentando tipos com serifa, 
contrariando o padrão.   

  
Fonte: Três Editorial Ltda. 
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� O sub-título com poucos tipos em caixa alta. 

� O texto|legenda é configurado com tipos em caixa baixa, com a primeira em alta e alguns, 

com todos os tipos em caixa alta. Percebemos o uso de marcadores em algumas capas. 

� A posição da chamada de capa na página não apresenta preferência por estar centralizada 

ou na posição lateral do elemento pictórico. 

� As tarjas com chamadas adicionais, na maioria das capas, em número de três e as cores 

mais freqüentes são azul, preta e vermelha. 

� A cor da logomarca é vermelha, com pouca variação para o preto e só uma em azul e 

outra em verde.  

� Aspectos curiosos:  

• as chamadas são mais acompanhadas de texto|legenda do que de sub-título; 

• elas são, na grande maioria, em duas cores: amarelo e branco; 

• só cinco logomarca estão na cor preta, e nesse caso, são mescladas de vermelho; 

• comparando-se com as outras três revistas, em geral, a IstoÉ traz mais densidade 

visual na sua capa. 

 

 

 

A revista Época, da Editora Globo, é 
publicada desde 1998, com periodicidade 
semanal e tem seu estilo baseado na revista 
alemã Focus, que se destaca por valorizar 
imagens com alto padrão de qualidade gráfica 
na apresentação de reportagens. No período 
analisado, apresentou forte concentração nos 
temas inseridos na categoria ‘Política e 
Economia’; nesse aspecto, se distinguindo da 
Veja e IstoÉ e se colocando muito próxima da 
Carta Capital, embora ofereça mais opções de 
variação de temas do que esta última. 

 
 
Observações sobre aspectos gerais dos componentes de design da capa 

� A logomarca da revista se apresenta em um box vermelho alinhado à esquerda, com 

um fio amarelo servindo de moldura e a indicação de um público leitor em branco: ‘a 

revista para quem tem opinião’. Os tipos se apresentam em caixa alta, na cor preta, 

contorno branco, serifados e um globo azul e verde substitui a letra ‘O’ de Ép‘o’ca, ao 

mesmo tempo em que isto remete à própria editora Globo, conforme podemos 

perceber pela figura abaixo: Características: 
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• abaixo, à esquerda, se encontram as informações da edição; 

• o código de barra e a logomarca da editora não apresentam posições fixas; 

percebemos uma preferência pelo lado direito da logomarca da revista; 

• a logomarca tanto aparece sobreposta como sobposta à imagem da capa; 

• o site da revista é mostrado em cima e à esquerda do box da logomarca. 

� A chamada de capa apresenta todos os tipos em caixa alta e baixa, sem serifa, com 

exceção do exemplar que traz o título ‘Infidelidade punida’, com serifa. A maioria das 

chamadas na cor branca e algumas poucas em preto. 

� O sub-título tem a mesma configuração da chamada de capa. 

� O texto|legenda repete o padrão anterior, com tipos em caixa alta e baixa.  

� A chamada de capa na página apresenta certa preferência pela posição lateral com 

relação ao elemento pictórico. 

� A revista costuma apresentar tarjas com chamadas adicionais, em geral, nas cores 

vermelha, amarela e preta, quase sempre acompanhadas de imagem.  

� As cores da logomarca permanecem as mesmas em todas as edições estudadas. 

 

 

 

A Carta Capital se auto define como sendo 
uma revista semanal de economia, negócios, 
política e cultura. É publicada desde 1994. 
Inicialmente, com periodicidade mensal, 
depois quinzenal e, atualmente, semanal. É 
editada pela Confiança, que tem como sócios, 
os jornalistas da própria publicação e alguns 
pequenos investidores; todos sob o comando 
de Mino Carta, que também lançou no 
mercado editorial a Veja, em 1968 e a IstoÉ, 
em 1976. Das quatro revistas semanais, a 
Carta Capital é a que mostra uma postura 
política mais à esquerda. De todas elas, é a 
que menos diversifica em temas gerais, 
notadamente, trazendo apenas assuntos na 
área de ‘Política e Economia’. 
 

 
 

Observações sobre aspectos gerais dos componentes de design da capa 

A logomarca da revista apresenta tipos em caixa baixa, sem contorno, alinhamento justificado 

pela esquerda e direita, letra branca em fundo vermelho, sem serifa. Características: 

• abaixo e à direita aparece o endereço da revista na web; 
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• à esquerda, encontramos os temas abordados pela revista: política, economia e cultura; 

� A logomarca da editora não é mostrada. 

� A chamada de capa apresenta todos os tipos em caixa alta, sem serifa, sem contorno, com 

predominância na cor branca, seguida pela cor amarela e um grupo menor, na cor preta. 

Percebemos um único exemplar, com tipos com contorno, trazidos pela edição com 

chamada ‘Deus existe?’. 

 

Figura 1.5 – Capa da revista Carta Capital com chamada com tipos brancos e contorno 
preto, fora do padrão. 

 
Fonte: Editora Confiança S.A. 

 

� O sub-título apresenta tipos em caixa alta e baixa. 

� O texto|legenda é mostrado com tipos em caixa alta e baixa. A predominância de cor para 

o texto|legenda é branca, seguida de um grupo em preto.  

� A chamada de capa na página se apresenta, predominantemente, em posição centralizada. 

� A revista utiliza tarjas para chamadas adicionais de capa; diferentemente das outras 

revistas, em estudo, a capa apresenta, normalmente, uma só uma chamada, com layout 

idêntico para todos os exemplares. Em algumas poucas capas percebemos a inserção de 

uma foto que aparece sobreposta à chamada e à própria logomarca da revista, no estilo 

mostrado abaixo.  

 

Figura 1.6 – Capas da revista Carta Capital com inserção de fotos sobrepostas às 
chamadas secundárias. 

  
Fonte: Editora Confiança S.A. 
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Diante das observações expostas, apresentamos quadro comparativo dos aspectos 

gerais do design da capa das revistas, em referência, que foram considerados importantes para 

este trabalho. 

 

Quadro 1.1 – Aspectos comparativos dos elementos de design das capas das revistas 
Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital 

Elementos Veja IstoÉ Época Carta Capital 
logomarca da 
revista 

Caixa baixa, 
sem serifa, 
contorno 
branco, 
alinhada à 
direita 

Caixa alta, com 
serifa, contorno 
branco, alinhada de 
um lado a outro da 
página 

Caixa alta com 
serifa, na cor 
preta, contorno 
branco, alinhada 
de um lado a 
outro da página. 
A letra ‘O’ da 
palavra ‘Época’ é 
substituída por 
um globo em 
azul e verde, sem 
variação. 

Caixa baixa, sem 
serifa, sem 
contorno, 
alinhamento 
justificado pelos 
dois lados. 

Logomarca da 
editora 

À esquerda, 
embaixo das 
tarjas com 
chamadas 
secundárias 

À direita, embaixo 
ou em cima da 
logomarca da 
revista. Muitas 
vezes aparece 
dentro da letra ‘O’ 
da palavra Ist‘o’.  

Não apresenta 
posição fixa, 
embora haja uma 
preferência por 
ficar à direita da 
logomarca da 
revista. 
 

Não é 
apresentada 

Chamada de 
capa 

Tipos em caixa 
alta, sem serifa 
e sem contorno 

Tipos em caixa 
alta, sem serifa e 
sem contorno 

Tipos em caixa 
alta e baixa, sem 
serifa e sem 
contorno. 

Tipos em caixa 
alta, sem serifa e 
sem contorno, 
com 
predominância 
da cor branca. 
 

Sub-título Tipos em caixa 
alta, na 
presença de um 
texto|legenda. 
Na ausência, 
em caixa baixa 
com a primeira 
letra em caixa 
alta. 

Tipos em caixa 
baixa, com a 
primeira letra em 
caixa alta 

Tipos em caixa 
alta e baixa, sem 
serifa. 

Tipos em caixa 
alta e baixa, sem 
serifa. 

Texto|legenda Tipos em caixa 
baixa com a 
primeira letra 
em caixa alta. 

Tipos variando em 
caixa baixa com a 
primeira letra em 
caixa alta, ou tudo 
em caixa alta. 

Tipos em caixa 
alta e baixa, sem 
serifa. 

Tipos em caixa 
alta e baixa, com 
predominância 
da cor branca 
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Posição da 
chamada de 
capa na página 

Não apresenta 
preferência 
entre 
centralizada ou 
lateral 

Não apresenta 
preferência entre 
centralizada ou 
lateral 

Apresenta 
preferência pela 
posição lateral 
com relação ao 
elemento 
pictórico. 

Apresenta 
preferência pela 
posição 
centralizada. 

Tarjas com 
chamadas 
adicionais 

Preferência 
pelas cores 
vermelha e 
amarela 

Preferência pelas 
cores azul, preta e 
vermelha 

Preferência pelas 
cores vermelha, 
amarela e preta. 

Preferência por 
uma só chamada 
adicional,  

Cor da 
logomarca 

Predominância 
das cores 
vermelha e 
amarela e a 
única a 
‘brincar’ com o 
preenchimento 
dos tipos. 

Predominância da 
cor vermelha, com 
pouca variação 
para o preto 

Tipos em preto, 
contorno branco, 
inseridos em 
tarja vermelha. 

Tipos em letra 
branca em fundo 
vermelho. 

 

 

1.2 LINGUAGEM GRÁFICA  

 

A Linguagem Gráfica fundamentou a pesquisa como suporte teórico para a formação do 

olhar, necessário à análise dos elementos do design editorial. Ele é responsável pela 

linguagem de comunicação da capa da revista, pois a composição gráfica pode ajudar a 

construir e pode, também, destruir o conjunto editorial.  

Um bom projeto é aquele que conduz os olhos dos leitores sem se tornar o elemento 

principal daquela página. Sem interferir na qualidade da leitura. Mas esse ‘design invisível’ 

que comunica e que leva os olhos do leitor pelos caminhos propostos pelo designer é 

alcançado por vários elementos de construção gráfica que devem ser observados no momento 

da produção editorial. São eles: 

• Diagramação - Devemos privilegiar os pontos de visão direta e visão periférica com os 

conteúdos principais da matéria, estabelecendo uma hierarquia clara da informação. Não 

devemos esquecer que os olhos das pessoas caminham pela página de acordo com o 

apelo visual de cada elemento apresentado na diagramação.  

• Gestalt - O contraste entre "figura e fundo" do conjunto gráfico. O equilíbrio entre 

áreas com e sem informação deve ser bem observado porque esses espaços vazios 

funcionam como área de respiro para uma página, ajudando o ritmo de leitura. Essas 
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áreas de descanso visual devem ser usadas de acordo com a necessidade editorial de um 

assunto, levando-se, sempre, em consideração o possível usuário. 

• Tipografia - A escolha tipográfica é de grande importância no resultado final de um 

impresso. Algumas famílias tipográficas podem dificultar muito a leitura e, 

conseqüentemente, a assimilação do conteúdo. 

• Cores - O uso das cores, de forma errada, pode fazer com que o leitor se interesse, 

primeiramente, por uma matéria que não é tão importante. Um detalhe colorido em uma 

fotografia pode destruir o trajeto de leitura de uma capa. 

As cores, dentro do conjunto visual de uma página, deveriam ser mais um elemento a 

ajudar na seqüência de leitura desejada pelo designer.  

• Equilíbrio - A assimetria ou simetria excessiva de uma página também pode afastar o 

interesse imediato e dificultar a leitura geral. Existem usuários com preferências 

estéticas totalmente assimétricas, outros com preferências estéticas simétricas.  

Em qualquer desses aspectos acima, o público vai determinar o projeto editorial. 

A linguagem gráfica de uma revista deve apresentar um padrão gráfico uniforme, 

legível, em seu conjunto, contudo, as diversas matérias devem trazer variação na sua forma 

gráfica, a fim de proporcionar um ritmo de leitura dinâmico.  

Devemos preparar a revista com o propósito de poder oferecer ao leitor projetos com 

inovações nas soluções de composição gráfica, incluindo aí a preocupação com o 

posicionamento das imagens. Tudo isso com o propósito de provocar um pouco mais de 

flexibilidade e dinamismo na concepção das páginas da revista. 

A capa, especificamente, deve ser tratada de forma a promover uma sintonia entre texto 

de chamada e componentes imagéticos. Normalmente, ela tem predominância da linguagem 

fotográfica e utiliza com muita freqüência recursos de manipulação em desenho 3D e 2D (tri e 

bi dimensional).   

Toda linguagem possui um sistema de códigos de representação e comunicação e como 

tal pode ser avaliada sob aspectos de adequação ou não com relação aos seus objetivos. Para 

que reconheçamos sua condição de adequação a um propósito editorial é necessário que 

conheçamos as regras que orientam a atividade projetual do design gráfico. 

Twyman (1985) define gráfico como aquilo que é desenhado ou feito visível em 

resposta a decisões conscientes e define linguagem como veículo de comunicação. Abaixo, 

seu modelo de definição de Linguagem Gráfica. 
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Figura 1.7 - Definição de Linguagem Gráfica 
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A linguagem é a base de toda forma de comunicação. A nossa pesquisa buscou 

analisar os elementos que compõe a Linguagem visual, gráfica, pictórica, na forma organizada 

por Twyman (op.cit.), do ponto de vista do Design da Informação. Através desses elementos 

compreendemos como o processo comunicativo se constrói: informações de conteúdo, de 

forma, a combinação entre eles, informações sobre o leitor; toda a comunicação realizada 

como resultado do relacionamento entre esses aspectos, articuladas de forma eficiente para a 

produção e circulação de significados. 

O designer gráfico, ao projetar, deve ter conhecimento de conceitos e métodos do 

design que proponham formas adequadas de manipulação dos elementos constitutivos do 

projeto, visando sugerir processos de apreensão de leitura previsíveis e melhorar sua 

compreensão. Nesse sentido, Waechter afirma que: 

 
As características visuais podem ser definidas como a aparência ou atributos 
gráficos, estéticos ou plásticos que materializam visualmente uma 
mensagem, seja o tamanho ou o corpo da fonte ou família tipográfica para 
escrever uma mensagem, o próprio desenho da família tipográfica, a cor 
utilizada, a posição ou localização da mensagem no suporte onde está sendo 
veiculada e suas relações com as demais mensagens (WAECHTER, 2006). 
 

Nesta pesquisa nós nos preocupamos em estudar, detalhadamente, a forma como os 

elementos da capa da revista de informação se relacionam, influenciando-se, de forma 

coerente, na formação de um conjunto capaz de exercer funções de representação e interação. 

Dondis comenta que: 

 
O modo visual constitui todo um corpo de dados que, como a linguagem, 
pode ser usada para compor e compreender mensagens em diversos níveis de 
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utilidade, desde o puramente funcional até os mais elevados domínios da 
expressão artística. É um corpo de dados constituído de partes, um grupo de 
unidades determinadas por outras unidades, cujo significado, em conjunto, é 
uma função do significado das partes. (DONDIS, 1997, p:3) 
 

Com esses conceitos de linguagem gráfica incorporados e a partir da estrutura editorial 

das revistas estudadas, foi possível utilizarmos os parâmetros da Gramática do Design Visual 

(2006) para o estudo da linguagem pictórica da capa. No Design da Informação se encontram 

as bases teóricas para essa investigação e sistematização do conhecimento sobre os aspectos 

sintáticos, semânticos e pragmáticos da informação. 

 

2.2.1 Linguagem Gráfica Pictórica 

 

A relevância da linguagem pictórica para informativos instrucionais é apenas um 

exemplo de como a inserção de imagens pode ser elucidativa nos procedimentos necessários 

para uso de um artefato, de um inseticida, de um remédio, entre outras situações. Para 

escolhermos a maneira de representação que potencialize, ao máximo, nossa expressão, nossa 

intenção no ato comunicativo, levando-se em consideração a correspondência entre as 

informações pictóricas e as suas referências no mundo real, os conceitos do Design sobre a 

linguagem pictórica tornam-se bem relevantes.  

A imagem é a representação icônica de coisas reais ou imagináveis. Sua representação 

pode ser em fotografia ou ilustração. Na ilustração se encontram todas as representações 

icônicas não fotográficas, quais sejam: desenho, pintura, gravura, colagem, imagens 

manipuladas, etc. 

Para Charaudeau existem dois efeitos principais que decorrem da utilização da 

imagem: a transparência e a evocação. Ele argumenta dizendo que: 

 
Acreditando-se ou não, não é possível escapar à impressão de transparência 
da imagem. A imagem nos traria a realidade tal como ela existe, em sua 
autenticidade: essa mulher que estou vendo e que está chorando a morte de 
seu filho: é verdade; esses cadáveres mostrados numa carnificina: é verdade. 
(...) Pode-se contestar essa transparência, mas é difícil ir de encontro à 
crença popular de que somos todos cúmplices: a imagem reproduz fielmente 
a realidade (CHARAUDEAU, 2006:255). 
 

Para ele, o efeito de evocação da imagem perturba o seu efeito de transparência. E diz: 

 
Mas a imagem produz igualmente um efeito de evocação. Ela desperta, em 
nossa memória pessoal e coletiva, lembranças de experiências passadas sob a 
forma de outras imagens: tal imagem de reféns de uma guerrilha no fundo da 
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floresta tropical despertará em mim imagens de outras capturas de reféns, 
que testemunhei diretamente ou não; (...) interpretamos e sentimos a 
imagem, ao mesmo tempo, através da maneira pela qual ela nos é mostrada e 
através de nossa própria história individual ou coletiva (ibdem., 2006:255). 
 

Já a abordagem de Twyman (1985) que trouxemos como contribuição para este estudo 

descreve as funções da imagem pictórica, considerando que podem ser usadas de forma 

isolada ou simultânea com outra/s. São as seguintes: 

• descrição: retrata a realidade; são as fotografias, desenhos realistas e documentos; 

• localização: representa as relações de localização; são os mapas; 

• narração: cria uma narrativa/história com as imagens; 

• persuasão: a imagem é utilização com força retórica; 

• instrução: é uma seqüência de imagens explicativas de um processo de uso de alguma 

coisa; 

• aprazimento: é usar a imagem como estímulo para despertar emoções; 

• resolução de problemas: a imagem representa idéias abstratas com o objetivo de 

transmitir a mensagem. 

A grande maioria das capas analisadas das revistas de informação, no aspecto das 

imagens apresentadas, mostrou a preferência pela utilização de imagens fotográficas 

manipuladas com recursos gráficos do tipo desenho 3D e 2D. O uso da fotografia no design é 

grande e, na prática editorial a montagem exerce um fascínio, possibilitando grandes 

intervenções nas imagens, como cortes e adições de cor, texto e recursos de ilustração. O 

resultado de uma manipulação fotográfica é sempre uma ‘reconcepção’ de uma representação 

anterior. Dessa forma, uma nova composição de layout de capa que utiliza fotografia 

‘reconcebe’ a fotografia ‘concebida’ pelo fotógrafo, resultando em outra representação.  

Estudar como esses acréscimos e subtrações são realizados por todos esses elementos 

da composição gráfica constitui um vasto campo de conhecimento de conceitos e técnicas de 

composição e sintaxe da linguagem visual.  

De acordo com Dondis:  

 
Os resultados das decisões compositivas determinam o objetivo e o 
significado da manifestação visual e têm fortes implicações com relação ao 
que é recebido pelo espectador. É nesta etapa vital do processo criativo que o 
comunicador visual exerce o mais forte controle sobre seu trabalho e tem a 
maior oportunidade de expressar, em sua plenitude, o estado de espírito que 
a obra se destina a transmitir (DONDIS, 1997:29 ). 
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Organizar os elementos gráficos na composição do design, posicionando elementos 

compositivos para a construção de mensagens visuais a partir dessa organização, com 

preocupação nos planos, na hierarquia, na cor, nos contrastes de tonalidade, compõem um 

sistema de linguagem gráfica e visual dos artefatos gráficos e é de importância fundamental 

para atividade projetual do design. 

 

1.2.2 Percepção Visual e Gestalt 

 

Para os estudos da percepção dos objetos, o campo da Psicologia que mais desperta 

interesse é o experimental por buscar respostas aos questionamentos sobre como funcionam 

nossas reações perceptivas do objeto como um todo, através da relação de seus elementos e 

sob determinadas condições do ambiente.  

O início do século XX trouxe contribuições valiosas para os estudos relativos à 

totalidade psíquica, através de Ehrenfels, Lipps, F. Krüger e J. Volkelt, que afirmam, de 

acordo com Pedrosa, que: 

 
segundo o princípio de que a potência (funcionalidade) da forma não 
depende da simples particularidade e número de seus elementos 
constitutivos, mas de sua estruturação, uma vez que qualquer troca de 
situação na organização da forma origina outra forma, criando nova 
situação.”  (PEDROSA, 1982)  
 

Esse pressuposto da dependência recíproca da parte com o todo, fez os psicólogos 

alemães M. Wertheimer, K. Koffka e Köhler considerarem “os fatos psicológicos como 

unidades organizadas em determinados padrões ou formas (gestalt)” (idem). De acordo com a 

Teoria da Gestalt, a forma como percebemos os objetos, entendidos aqui como qualquer 

manifestação visual, se processa através de uma excitação cerebral que “vê” o “todo” por 

extensão, a partir da relação existente entre seus elementos constitutivos. 

Para explicar como isso ocorre, Koffka estabelece uma divisão entre duas forças, que 

ele chama de externas e internas. As forças externas são aquelas próprias da estimulação da 

retina através do objeto exterior, determinada pelas condições de luz em que esse objeto se 

encontra. As forças internas são aquelas geradas pela própria maneira de organizar do cérebro 

que estrutura a forma obedecendo a uma determinada ordem que por sua vez se estabelece 

pelas relações de subordinação regidas por leis gerais. 

Através de muitos experimentos, os psicólogos da Gestalt chegaram a resultados que 

indicaram a existência de constantes, presentes na maneira de como o cérebro estrutura a 
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forma de perceber o melhor possível. A partir dessas constantes, eles puderam elaborar o que 

eles chamaram de padrões, fatores, leis de organização e princípios básicos que regem as 

forças internas de organização no cérebro. 

Entre os princípios básicos estão a segregação e a unificação, que decorrem da 

desigualdade ou igualdade de estimulação cerebral, ou seja, a segregação é a capacidade de se 

perceber diferenças, identificando ou separando unidades dentro de um todo compositivo, 

enquanto que a unificação é a forma de se perceber homogeneamente um todo, ou seja, “ a 

unificação se verifica quando os fatores de harmonia, equilíbrio, ordenação visual e, 

sobretudo, a coerência da linguagem ou estilo formal das partes ou do todo estão presentes no 

objeto ou na composição”  (GOMES FILHO, 2004:31).  Para que ocorra a percepção de 

unidades é necessário haver o contraste ou a desigualdade de estimulação. Portanto, as forças 

de segregação e unificação são responsáveis pela formação de unidades como pontos, linhas, 

planos, volumes, cores, sombras, brilhos, texturas e manchas, entre outros, isolados ou 

combinados entre si.  

A formação de unidades também leva em conta fatores de organização, provenientes 

de tendências psicológicas, a saber: 

• Fator de fechamento - advém do fato de que as forças de organização tendem para a 

busca de uma ordem espacial, que faz perceber a unidade em um todo fechado, quer 

dizer unindo intervalos e estabelecendo ligações. Isso explica a percepção de uma 

unidade segregada em uma superfície. 

• Boa continuação – é a impressão visual que se tem de uma continuação a partir da 

parte que se está vendo. Significa que a nossa organização tende a prolongar uma 

unidade linear na mesma direção e com o mesmo movimento.  Ela atua na direção de 

se perceber a melhor forma possível. Ela também é responsável pela percepção de 

formas bi e tri-dimensionais. Uma unidade linear reta é mais estável do que uma 

unidade linear curva. 

• Proximidade - é a tendência que temos em perceber elementos óticos que estão 

próximos, como unidades. Esses elementos óticos podem ser de forma, cor, tamanho, 

textura, brilho, peso, direção, entre outros. 

• Semelhança - ocorre quando a igualdade de forma e cor provoca agrupamentos 

semelhantes, fazendo com que percebamos a constituição de unidades. 

• A semelhança e a proximidade agem em comum, produzindo reforço ou 

enfraquecimento na maneira de se perceber as unidades.  
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• A lei básica da Percepção Visual é a da pregnância, que significa boa forma ou forma 

potente e funcional. De acordo com Gomes Filho “segundo esse princípio, as forças de 

organização da forma tendem a se dirigir tanto quanto o permitem as condições dadas 

no sentido da clareza, da unidade, do equilíbrio, da Boa Gestalt, enfim (GOMES 

FILHO, 2004:24).  

Pedrosa também aborda o princípio da pregnância, ao mesmo tempo em que ressalta 

uma certa fragilidade na Gestalt. É o seguinte o que ele diz: 

 
Sem subestimar o grande impulso que os gestaltistas deram ao estudo da 
cognoscibilidade das estruturas formais, há de reconhecer-se que eles 
castraram a própria idéia, tornando-a impotente para explicar a 
complexidade expressiva da estrutura, ao pretenderem isolar o sentido da 
forma, da experiência do observador. Atualmente, os símbolos empresariais, 
cada vez mais abstratos, demonstram a fragilidade da posição gestaltista. Só 
funcionam (ganham qualidade) através do uso diferencial, institucional e 
promocional pela empresa – inclusive inserção nos jornais, televisão, etc. – 
que acaba por impregná-los de conteúdo. Esse conteúdo é fruto da 
experiência do observador (público), que, pela freqüência de visualização 
(ou audição), termina por ligar o símbolo à empresa que o utiliza. Com as 
devidas variantes, o processo de apreensão de uma estrutura qualquer guarda 
certa analogia com o fenômeno de impregnação de qualidade que a 
experiência atribui à forma (PEDROSA, 1982:93). 
 

Enfim, a pregnância atribui conteúdo (qualidade) à forma e a primeira impressão é a 

que fica armazenada e é recuperada nas impressões seguintes, desde que os elementos 

estruturais semelhantes estejam contidos na boa forma. Sobre esse aspecto, podemos observar 

também a hierarquia existente nos elementos da forma, pois a pregnância do conteúdo pode 

ser recuperada a partir de uma subestrutura ou nos próprios elementos isolados da forma. O 

elemento ou a subestrutura mais significativa guardará mais conteúdo, podendo remeter à 

forma como um todo. 
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CAPÍTULO 2 - ASPECTOS RELACIONADOS À GRAMÁTICA DO 

DESIGN VISUAL (VG) 

 

O design gráfico pode ser analisado por diversos olhares. A Gramática do Design 

Visual (VG), baseada nos conceitos da Lingüística Sistêmico-Funcional (SFL) de Halliday 

(1994), propõe o estudo do design gráfico sob o ponto de vista da comunicação visual das 

formas de representação que compõem uma mensagem gráfica. Para tanto, apresenta 

parâmetros de observação para a análise das imagens e textos verbais, combinando-se entre si 

em uma estrutura multimodal, para a formação de significados. Estes significados são 

produzidos pelo compartilhamento de crenças e valores culturais e ideologia de um grupo 

social específico.  

A abordagem sistêmico-funcional considera a linguagem como instrumento de 

interação social. De acordo com Halliday: 

 
A linguagem se desenvolveu para satisfazer as necessidades humanas. Nesse 
sentido, a maneira de sua organização é funcional - e não arbitrária -, para 
vermos supridas essas necessidades. Uma gramática funcional é 
essencialmente uma gramática natural, no sentido de que cada elemento 
pode ser explicado, basicamente, pelo modo como a língua é usada. 
(Halliday, 1994:xiii). 
 

O termo ‘gramática do design visual’ quer estabelecer relações de semelhança com a 

gramática da linguagem verbal. Entendemos por gramática de uma língua um conjunto de 

regras que regulam o uso adequado da fala e da escrita3. A proposta da Gramática do Design 

Visual (VG) é um pouco mais ampla, equivalendo-se à gramática, mas também ao léxico de 

uma língua, e se constitui de um repertório de elementos visuais e regras, dentro de uma 

cultura, com formas específicas de comunicação. A cultura, nesta abordagem, tem o 

significado de conhecimento produzido e compartilhado por um grupo, de forma explícita e 

também já interiorizada.  

Na linguagem verbal o indivíduo busca, na língua, um repertório comum de palavras; 

mas ao buscar, escolhe uma palavra e não outra, assim como constrói uma estrutura de frase e 

não outra, refletindo sua experiência e seu estilo pessoal e a do grupo de seu contexto 

cultural4. Na Linguagem visual imagética verificam-se as mesmas estratégias de escolhas 

                                                 
3 O termo ‘adequado’ se opõe ao ‘certo’ porque este tem caráter normativo e nesta abordagem gramática tem 
sentido de gramaticidade, aquilo que temos internalizado de acordo com a nossa experiência lingüística. 
4 Corresponde ao terreno da Estilística na gramática verbal. 



60 

 

específicas, a partir de um repertório comum de elementos gráficos e de estruturas 

composicionais. Neste caso também, as escolhas específicas de cada indivíduo ou grupo 

afetam e refletem a produção de significados de textos5 gráficos.  

O paralelismo com a Lingüística estabelece-se a partir de equivalências: a gramática 

verbal, notadamente a área da sintaxe, preocupa-se com a descrição de como palavras se 

combinam em frases, sentenças e textos e a Gramática do Design Visual (VG) preocupa-se 

em como a representação de pessoas, lugares e coisas se combinam, construindo enunciados. 

Para a VG, os ‘elementos’ de uma imagem são equivalentes a ‘sintagmas’. Ao se fazer esta 

comparação, faz-se necessário deixar claro o significado de ‘sintagma’ pela relevância que 

este termo ganha nesta pesquisa para o próprio entendimento da Gramática do Design Visual 

(VG).  

A palavra “tagma” vem do grego: aquilo que se põe em ordem. Dentro da acepção 

militar, dá idéia de batalhão, tropa, etc. Ao antepor o elemento “sin-“, presente em sinfonia, 

sincronia, etc., têm-se a idéia (etimológica, é claro) de conjunto harmônico. Daí o que se 

concebe como sintagma em Lingüística – sintagma nominal, sintagma verbal, etc. -, ou seja, 

como define Houais: 

 
unidade da análise sintática composta de um núcleo (p.ex., um verbo, um 
nome, um adjetivo etc.) e de outros termos que a ele se unem, formando uma 
locução que entrará na formação da oração. O nome do sintagma depende da 
classe da palavra que forma seu núcleo, havendo assim sintagma nominal 
(núcleo substantivo), sintagma verbal (núcleo verbo), sintagma adjetivo 
(núcleo adjetivo), sintagma preposicional (núcleo preposição) (HOUAIS, 
2001). 
 

É bom acrescentar que a noção sintagmática se contrapõe à paradigmática, pois esta 

está na estrutura profunda (subjacente) e aquela, na de superfície, ou seja, na cadeia falada ou 

escrita, consideradas do ponto de vista formal na expressão. 

Outro ponto a ser considerado é que o sintagma é relativo, mas sempre terá um núcleo, 

que define sua classificação de forma semelhante ao que se faz ao se analisar os termos da 

oração. Por exemplo, a oração abaixo, está dividida em dois sintagmas: o sujeito (sintagma 

nominal) e o predicado (sintagma verbal): 

Aquela linda menina morena de vestido verde  comprou um belo carro na cidade ontem.  

 Sujeito  Predicado 

                                                 
5 Para a Gramática do Design Visual (VG] a palavra texto assume uma noção de conjunto de todos os elementos 
apresentados no design gráfico, ou seja, imagens, diagramas, textos verbais, gráficos, todos combinados em um 
layout, interagindo e produzindo um significado como um todo. 
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Analisemos agora só o sujeito e é possível observarmos um núcleo “menina” e vários 

sintagmas adjetivos: “aquela”, “linda”, “de vestido verde”; todos esses sintagmas são 

considerados adjuntos adnominais do núcleo “menina”. Ou seja, dentro de um nível, todo o 

sujeito pode ser considerado um sintagma nominal e em outro, hierarquicamente abaixo, 

pode-se detectar outros sintagmas, que são adjetivos. 

Considere-se agora o predicado (comprou  um belo carro   na cidade   ontem) 

 (1)  (2)  (3)  (4) 

Onde,  

(1) Sintagma verbal;  

(2) sintagma nominal – núcleo: ‘carro’; 

(3) e (4) sintagmas adverbiais. 

Os termos da Lingüística usados pela Gramática do Design Visual (VG) não querem 

dizer que imagens e esquemas funcionam da mesma forma que textos verbais; querem dizer 

que eles dizem a mesma coisa, só que de modo diferente. Cada modo, em sua representação, 

se expressa respaldado em princípios e lógicas de funcionamento diferentes, que dão suporte à 

forma de expressão e comunicação de cada um especificamente: princípio de temporalidade 

no modo verbal e princípio de espacialidade, no modo visual.  

Para ilustrar esse argumento, transcrevemos a seguir, dois exemplos: (1) de 

representação verbal e (2) de representação esquemática (GUNTHER KRESS; VAN 

LEEUWEN, 2006:40), elaborados por um aluno de ciências de 13 anos de uma escola na 

Austrália, os quais demonstram, de maneira muito clara, como funcionam as estruturas 

lógicas do texto verbal e do diagrama (imagem), sobre o funcionamento do sistema 

circulatório. No texto, o sangue se expressa em primeira pessoa, em um suposto diário, para 

demonstrar como seria a descrição verbal do sistema circulatório.  (Figs 2.2 e 2.3). 

 
Figura 2.1 Transcrição de um texto extraído de um estudante de ciências de 13 anos de 
idade, em uma escola na Austrália.  
Querido diário, acabei de deixar meu coração. Eu tive que vir até em cima para a câmara direita do coração ( 
átrio direito) e  apertar o meu caminho até o ventrículo direito, onde o batimento cardíaco ficou mais forte, e eu 
deixei o coração.  
Querido Diário, estou atualmente nos pulmões, é terrivelmente apertado  porque  os capilares são pequenos e 
existem milhões de nós. Nós acabamos de sair do oxigênio e recebemos algum dióxido de carbono.  
Querido Diário, entramos no fígado onde tivemos uma minuciosa lavagem.  
Querido Diário, acabamos de deixar o rim esquerdo onde deixamos um pouco de água que será transformada 
em urina.  
Querido Diário, terminei a minha viagem pelo corpo e parei no coração. 
Fonte: Reading Images, pág. 40 
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Figura 2.2 - Diagrama elaborado por um estudante de ciências de 13 anos de idade, de 
uma escola na Austrália, representando de forma esquemática o sistema circulatório. 
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Os autores da Gramática do Design Visual (2006) afirmam, a partir dos exemplos 

apresentados, que:  

 
No diário, o princípio fundamental organizacional ou lógico, é a 'seqüência 
no tempo’, e o princípio representacional fundamental é a ação ou evento, 
menos freqüentemente, os estados das coisas. Os objetos estão relacionados 
a outros objetos de ações representados por verbos ('temos entrado no 
fígado’,  ‘acabamos de sair do rim esquerdo'). As ações próprias e os eventos 
estão organizados em seqüência temporal, refletindo a forma como se 
imagina que possam ter acontecido no mundo. No diagrama, por outro lado, 
o princípio fundamental é a organização de uma forma conceitual, realizada 
através da organização do espaço dos conceitos individuais. Aqui os objetos 
estão relacionados pela hierarquia sob a ótica de uma relação de prioridade, e 
não através de ações (GUNTHER KRESS; VAN LEEUWEN, 2006:40).6 
 

Os lingüistas vêem formas gramaticais como fonte de interpretações de experiências e 

maneiras de interações sociais, como já mencionamos anteriormente. A Língua tem a ver com 

seu povo, sua comunidade. Já dizia Camões (1572): “minha Pátria é minha Língua”. A 
                                                 
6 In the diary, the fundamental organizational principle, or logic, is that  of  ‘sequence in time’, and the 
fundamental representational principle is that of action or event,  less frequently, states of affairs. Objects are 
related to other objects by actions represented by verbs (‘we have entered the liver’, ‘we have just left the 
kidney’]. The actions and events themselves are arranged in temporal sequence, mirroring that of the imagined 
events as they happened in the world. In the concept map, on the other hand, the fundamental organizational 
principle is that of a conceptual order, realized by the spatial arrangements of the individual concepts. Here 
objects are related, not by actions, but by hierarchy, by significance deriving from relation of ‘priority’ of 
various kinds. 



63 

 

produção e compreensão de significados estão relacionadas às condições de contexto social, 

cultural e histórico de um povo e tem desdobramentos dentro dele, ou seja, mesmo dentro de 

uma mesma nação, compartilhando a mesma língua, as experiências de grupos menores 

dentro dessa comunidade maior podem se manifestar verbalmente e graficamente, 

apresentando algumas diferenças. 

Qualquer modo semiótico7 é capaz de representar aspectos do mundo experimentados 

pelos seres humanos. Cada sentido do indivíduo, ou seja, visão, audição, cheiro, tato e 

paladar, serve de canal único de percepção das sensações do mundo, mas é no conjunto de 

várias percepções, ações e reações simultâneas realizadas pelo homem, através de vários 

modos semióticos atuando juntos e se influenciando mutuamente de forma coerente, que o ser 

humano constrói as suas representações e processos, produzindo significados. A utilização de 

um modo semiótico, por exemplo, verbal ou imagético, cada um, isoladamente, ou os dois em 

conjunto, pode alterar a forma de compreensão de uma mensagem. Por exemplo, observemos 

esta imagem (fig 2.4): 

 
Figura 2.3 - Imagem de um homem a cavalo 

 
Fonte: Editora Confiança Ltda. 

(i) Possível descrição da imagem: homem, com vestimentas brancas, próprias para montar a 

cavalo, usando capacete preto também apropriado, galopa em cavalo marrom ao ar livre. 

                                                 
7 Fala, escrita, gestual, fotografia, desenho, ilustração, além de outros. 
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(ii) Possível semântica da imagem: representação de alguém que tem na equitação uma 

atividade profissional ou de lazer e que tem tempo e dinheiro pra fazer isso, já que o cavalo e 

o homem têm aspectos de bem tratados. 

Agora, observemos a frase: ‘ao sair do BC a vida é barbada’. Podemos pensar, a partir 

desta frase, que a vida passa a ser muito boa para quem já trabalhou duro no Banco Central. A 

expressão ‘duro’ foi acrescentada porque não faria sentido o enunciado sem a idéia de 

contraste provocada pela frase acima. Se o trabalho já fosse uma barbada não existiria muita 

diferença entre estar nele ou fora dele. 

Finalmente, abaixo, a exposição de uma capa que apresenta a construção de uma 

mensagem visual multimodal, a qual reúne os dois modos de representação da mensagem 

(verbal e imagético) para exemplificar como uma mensagem pode sugerir uma compreensão 

diferente quando se utiliza apenas um modo ou mais de um, complementando-se para 

representá-la (fig.2.5) 

 

Figura 2.4 - Capa da revista Carta Capital, edição 452, de 11.07.2007 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Editora Confiança Ltda. 
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Finalmente, a capa da revista Carta Capital argumenta, com seu texto multimodal, que 

além de André Lara Resende (imagem da capa), outros ex-profissionais do Banco Central 

ficaram milionários, sugerindo ao leitor o entendimento de que o conhecimento profundo dos 

mecanismos de funcionamento de aplicações financeiras pode ser um ‘presente de Deus’ para 

a vida depois da experiência no BC. A equitação é emblemática na representação de uma 

prática esportiva de pessoas com poder aquisitivo alto.  

O modo semiótico visual tem a ver com qualquer imagem visível, mas para a VG, a 

comunicação visual está relacionada ao estudo das representações visuais no design, 

composto, muitas vezes, de forma multimodal, através da linguagem verbal e imagética; mas, 

como já dissemos, para este estudo nossa atenção esteve voltada para a imagem da capa, com 

exceção do momento em que nos dedicamos à estrutura de composição da informação 

representada na capa, para avaliação do valor informativo da mensagem. 

De acordo com Gunther Kress & van Leeuwen (2006:41), “no intuito de funcionar 

como um completo sistema de comunicação, o visual, como todos os modos semióticos, tem 

que servir a diversos requisitos representacionais e comunicacionais”8. Com foco na 

comunicação, a VG utiliza-se da teoria das três metafunções da Lingüística Sistêmico-

Funcional (SFL) de Halliday9 (1994): ideacional, interpessoal e textual, cujas formas de 

compreensão são as seguintes:  

(i) A Metafunção Ideacional é a metafunção pela qual a linguagem, para este estudo, 

linguagem visual, serve para organizar a experiência e a interpretação do real, em relação a 

tudo o que é representado; 

(ii) A Metafunção Interpessoal é a metafunção pela qual a linguagem serve para representar 

as interações sociais entre o produtor (emissor) de um signo (complexo), e o receptor | 

reprodutor deste signo. O indivíduo, ao falar ou representar visualmente a fala com imagens e 

textos verbais, desempenha um determinado papel em relação a outro indivíduo ou grupo com 

o qual interage e esta interação que se estabelece determina a escolha de formas de 

tratamento; 

(iii) A Metafunção Textual é a metafunção pela qual a linguagem serve para criar, 

reconhecer e organizar os elementos textuais em unidades, representados visualmente de 

maneira coerente entre si e com o ambiente no qual e para o qual foram produzidos. 

                                                 
8 In order to function as a full system of communication, the visual, like all semiotic modes, has to serve several 
representational and communicational requirements.  
9 Halliday,1994 apud Gunther Kress; van Leeuwen, 2006:41. 
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Elementos textuais visuais são parágrafos, infográficos, imagens, números, equações 

matemáticas, entre outros. Cada elemento deste é considerado na Semiótica um modo 

semiótico, ou recurso semiótico.  

Abaixo, quadro demonstrativo da correspondência das metafunções da (SFL) e as 

estruturas de representação, interação e de composição da (VG). 

 
Quadro 2.1 - Correspondência entre as metafunções da SFL e as estruturas da VG 

 

Esta correspondência é possível porque a Gramática do Design Visual analisa o design 

gráfico pela dimensão comunicativa, ideológica e socialmente estruturada.  

 
Nossa ênfase na comunicação começa a partir de uma base social. Em nosso 
entender os significados expressos pelos oradores, escritores, gráficos, 
fotógrafos, designers, pintores e escultores são, em primeiro lugar, 

Metafunção Ideacional Estruturas de Representação Correspondentes 

Representação de pessoas, 
lugares, objetos e processos 
intervenientes 

Estrutura narrativa 
• Não-Projetiva (ação transacional, ação não-

transacional; reação transacional, reação não-
transacional) 

• Projetiva (processo mental, processo verbal e reação 
não-transacional) 

Estrutura conceitual 
• Processo classificatório (taxonomia explícita, 

taxonomia oculta) 
• Processo analítico 
• Processo simbólico (processos atributivo simbólico, 

sugestivo simbólico) 
Metafunção Interpessoal Estruturas de Interação Correspondentes 

Representação de diferentes 
relações interpessoais 

• Contato (demanda ou oferta) 
• Distância Social (impessoal, social, íntimo) 
• Atitude (objetividade de ação ou conhecimento; 

subjetividade de envolvimento ou desprendimento e 
relações de poder: poder do participante 
representado, poder do participante interativo, 
igualdade de poder) 

• Modalidade - valor de verdade (alta, baixa) 
Metafunção Textual Estruturas de Composição Correspondentes 

Criação, reconhecimento e 
organização dos elementos 
textuais em unidades 

• Valor Informativo (dado – novo, ideal–real, centro-
margem) 

• Saliência (elementos que atraem o olhar 
determinando o ponto de partida para a leitura) 

• Enquadramento (conexão: vetores, rimas; 
desconexão dos elementos na composição: listel, 
barra, vinheta, moldura, espaço em branco, 
contraste, etc.) 
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significados sociais, embora se reconheça o efeito e a importância das 
diferenças individuais. Dado que as sociedades não são homogêneas, mas 
composta de grupos com diferentes interesses, muitas vezes, contraditórios, 
as mensagens produzidas pelos indivíduos irão refletir essas diferenças, 
incongruências e confrontos que caracterizam a vida social.10 (GUNTHER 
KRESS; VAN LEEUWEN 2006:20). 
 

Com o objetivo de oferecer padrões próprios para ser utilizados como instrumentos de 

análise do design gráfico, a Gramática do Design Visual (VG) utiliza vocabulário específico 

que decorre da relação de representação analisada. Os elementos envolvidos em qualquer 

processo de comunicação são chamados de participantes. Com isso, seus autores querem 

enfatizar a característica relacional do processo de comunicação, porque quem é participante, 

é participante de alguma coisa. Segundo os autores, distinguem-se dois tipos de participantes 

e três tipos de relação no design gráfico:  

 

Participantes representados pessoas, lugares e coisas 
Participantes 

Participantes interativos 
pessoas reais que se comunicam mediadas pelo 
design gráfico, ou seja, produtores e leitores 

 

Os três tipos de relações que se estabelecem a partir desses dois tipos de participantes 

são:  

 

As relações entre os participantes representados 
As relações entre os participantes interativos e representados  
(atitudes dos participantes interativos com relação aos participantes 
representados) 

Relações 

 As relações entre os participantes interativos  
 (a relação entre os participantes interativos mediadas pelo design) 

 

 

Os participantes interativos são pessoas reais que produzem textos gráficos com 

propósitos de gerar significados dentro de um contexto social que, em diferentes graus e de 

diferentes maneiras, regulam o que deve ser dito através do design gráfico e como esperam 

que seja interpretado. Em alguns casos a interação é direta e imediata. Produtores de imagens 

e leitores podem se conhecer muito bem, como em uma relação de apresentação de 

                                                 
10  Our approach to communication starts from a social base. In our view the meanings expressed by speakers, 
writers, printmakers, photographers, designers, painters and sculptors are first and foremost social meanings, 
even though we acknowledge the effect and importance of individual differences. Given that societies are not 
homogeneous, but composed of groups with varying, and often contradictory, interests, the messages produced 
by individuals will reflect the differences, incongruities and clashes which characterize social life. 
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campanhas publicitárias para clientes ou apresentações empresariais mediadas pelo 

computador. Mas, em muitos casos, não existe este envolvimento direto e nem esta 

imediaticidade. Exemplo disso é a interação entre os designers de capa de revista que, com 

certeza, não conhecem a grande maioria dos leitores diretamente. Nestas circunstâncias, 

precisam ser levadas em consideração as dificuldades impostas por contextos diferentes entre 

os produtores da revista e seus leitores. Para que uma capa comunique o que se quer, com a 

mensagem que se quer que ela produza, a revista precisa estar atenta no sentido de identificar 

quem é o seu público-leitor, o que ele pensa, gosta, veste, acredita e consome, porque a 

compreensão da mensagem da capa da revista por seus leitores será contaminada pelos seus 

valores e crenças, suas experiências e contexto social. Scannell reflete desta maneira: 

 
Os produtores, se quiserem ver os seus trabalhos divulgados, devem 
trabalhar dentro de convenções mais ou menos rígidas e aderir a valores e 
crenças socialmente instituídas, de forma também mais ou menos rígida, 
onde seu trabalho é produzido e distribuído. Os leitores, no mínimo, 
reconhecerão as intenções comunicativas e os valores e atitudes apresentados 
como valores comuns da sociedade onde vivem, embora eles, em última 
análise, possam não aceitar a mensagem proposta como sendo proveniente 
de seus próprios valores e crenças. Eles podem "reconhecer a essência do 
significado proposto ao mesmo tempo em que recusam as interpretações e 
avaliações dos produtores. (SCANNELL, 1994:11 apud GUNTHER 
KRESS; VAN LEEUWEN, 2006:115).11 
 

A partir do exposto e considerando de fundamental importância para o entendimento 

dos procedimentos necessários à análise do design gráfico das capas pela metodologia 

proposta pela Gramática do Design Visual (VG),  passamos a detalhar os conceitos sobre 

estruturas de representação, demonstrando, ao longo das definições, uma relação direta com a 

Lingüística. 

 

2.1 METAFUNÇÃO IDEACIONAL x ESTRUTURAS DE REPRESENTAÇÃO 

NARRATIVA E CONCEITUAL 

 

Sob o ponto de vista da Metafunção Ideacional, a Gramática do Design Visual (VG) 

estuda os vários modos de representação no design. São consideradas duas estruturas de 

                                                 
11 Producers, if they want to see their work disseminated, must work within more or less rigidly defined 
conventions, and adhere to the more or less rigidly defined values and beliefs of the social institution within 
which their work is produced and circulated. Readers will at least recognize these communicative intentions and 
these values and attitudes for what they are, even if they do not ultimately accept them as their own values and 
beliefs. They can ‘recognize the substance of what is meant while refusing the speaker’s interpretations and 
assessments’. 
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representação: a narrativa, que descreve os participantes representados em ações, reações e 

processos; e a conceitual, que descreve os participantes em termos de classe, estrutura e 

significado. 

 

2.1.1 Estrutura de Representação Narrativa - Ação, Evento, Reação e Processos 

 

A estrutura Narrativa é caracterizada pela presença de um vetor que representa uma 

ação ou reação. Este vetor pode ser um elemento visual qualquer indicando uma direção, 

como por exemplo, uma seta, ou identificado na própria imagem. Nas fotografias, por 

exemplo, esse vetor pode ser representado por linhas oblíquas, como uma diagonal 

perceptível formada pela direção do braço de alguém, a direção de uma estrada em uma 

fotografia panorâmica, o olhar de uma pessoa, entre outras formas. As estruturas visuais de 

representação narrativa apresentam ações e eventos, processos de mudança e transitoriedade. 

Quando os participantes estão conectados por um vetor, eles estão representando uma ação de 

um para o outro. Na linguagem verbal corresponderia a uma ação realizada por meio de um 

verbo transitivo. Ex.: Fulano olha pra Sicrano, ou José manda flores para Maria. 

Em mensagens abstratas, como representações em diagramas, os processos narrativos 

são realizados pelos elementos gráficos abstratos. Abaixo, exemplo de como isso pode ser 

observado: 

 

 

 

As caixinhas podem estar representando pessoas, lugares e coisas, ou seja, os 

participantes (sintagmas); e as setas podem estar representando os processos de relação entre 

eles (verbos na gramática verbal). Fazendo-se, mais uma vez, um paralelo com a Lingüística, 

caixinhas e setas formariam frases. 

Em imagens realísticas12, é, normalmente, o contexto que determina que tipo de ação 

os vetores estão demonstrando. Com propósitos de identificação dos participantes em uma 

imagem real, é possível se fazer uma análise da sua estrutura narrativa, levando-se em conta 

os participantes e o processo, de forma análoga ao que se faz com o diagrama. São 

apresentadas duas possibilidades pelos autores da VG.  

                                                 
12 São imagens cujos aspectos do mundo real ali representados são idênticos àqueles encontrados na realidade. 
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(i) De acordo com a Teoria da Forma, defendida por Arnheim (ARNHEIM, 1974,1982 

apud GUNTHER KRESS; LEEUWEN, 2006:49),  os participantes são chamados de 

‘volumes’ ou ‘massas’. Cada um contendo ‘peso’ ou ‘força gravitacional’. Os processos são 

chamados ‘vetores’ ou ‘tensões’ ou ‘forças dinâmicas’. Estes volumes são percebidos como 

entidades distintas e são classificados como ‘salientes’ ou ‘pesados’, em diferentes graus, de 

acordo com seus tamanhos, precisão de foco, saturação de cor, posição que ocupam na 

imagem e contraste figura-plano de fundo. É possível, então, se fazer uma análise 

reconhecendo-se a formação de um contorno que resultaria em um esquema visual similar ao 

da figura 2.5 a seguir.  

 

Figura 2.5 - Capa e representação de ‘volume’ de Arnheim. 

  

Fonte: Editora Globo S.A. Capa da revista Época, edição 488, de 24.09.2007 

 

 (ii) A segunda possibilidade de procedimento de análise é pautada na Teoria Semiótica 

Funcional de Halliday (Halliday 1978, 1985 apud Gunther Kress;Leeuwen, 2006:49). É uma 

análise feita por um viés mais semântico do que formal. De acordo com essa análise, os 

participantes recebem o nome de ‘ator’13 e ‘meta’14, em vez de ‘volume’ e ‘massa’. O ‘ator” 

representado pelo volume mais saliente, é o que desenvolve a ação principal na estrutura da 

imagem e o participante que recebe a ação é a ‘meta’. A estrutura que representa a relação dos 

dois participantes “ator” e “meta” chama-se transação15, que se caracteriza como ‘alguma 

coisa é feita por um ator para uma meta’.Estes termos também são usados na Lingüística: ator, 

meta e transação. 

Para cada relação entre os participantes representados existe uma representação de 

estrutura narrativa. São elas: 

                                                 
13 Actor 
14 Goal 
15 Transaction 
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• Estrutura narrativa de Ação Transacional; 

• Estrutura narrativa de Ação Não-Transacional; 

• Estrutura narrativa de Evento; 

• Estrutura narrativa de Reação Transacional; 

• Estrutura narrativa de Reação Não-Transacional; 

• Estrutura narrativa de Processos Mental, Verbal, de Conversão e de Reação Não-

Transacional; 

• Estrutura narrativa de Circunstâncias. 

 

2.1.1.1 Ação Transacional 

 

Este tipo de estrutura representa a relação de dois participantes “ator” e “meta” em um 

processo de ação representado pela presença de um vetor, e pode ser traduzido como ‘uma 

ação de um ator para uma meta’, equivalendo-se a estrutura de oração com verbo transitivo 

direto: policial aponta arma para o menino. 

  

Figura 2.6 – Exemplo de ação transacional 

 

Capa da revista Época, edição 488, de 24.09.2007 
Participantes: policial (ator) e criança (meta) 
Ação: apontar a arma 
Vetor: braço do policial 
 

Fonte: Editora Globo S.A. 

 

2.1.1.2 Ação Não-Transacional 

  

Este tipo de estrutura representa apenas a ação de um participante, no caso a do ‘ator’. 

Não existe uma ‘meta’. Pode ser traduzido como a ação de um ‘ator’ que não precisa de meta. 

Por exemplo, a imagem de um rio pode significar que ‘a água se move’. Ela não move alguma 

coisa. É uma situação equivalente a uma ação resultante de um verbo intransitivo. 
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Figura 2.7 - Exemplo de ação não-transacional 

 

 
Capa da revista Carta Capita, edição 458, de 17.08.2007 
Participante: casa (ator) 
Ação: cair 
Vetor formado pela inclinação da casa 
 

Fonte: Editora Confiança Ltda. 

 

2.1.1.3 Evento 

 

Estruturas narrativas que apresentam como único participante da ação, agora só a 

‘meta’ e como representante da transação um ‘vetor’. No evento não se vê a representação 

visual do ‘ator’ ou ele aparece minimamente. Abaixo, imagem apresentando apenas ‘vetor’ e 

‘meta’.  

 

Figura 2.8 – Exemplo (1) de evento 

 

 

Capa da IstoÉ, edição 05.09.2007 
Participante: fotos (meta) 
Ação: bater o martelo 
Vetor: martelo 
 

Fonte: Três Editorial Ltda. 

 

Curiosamente, a capa que também serve de exemplo para demonstração de um evento, 

agora na situação onde o ‘ator’ é minimamente apresentado, portanto é também 

desconsiderado, traz a figura de um martelo utilizado pela justiça para encerrar decisões 

judiciais. 
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Figura 2.9 - Exemplo (2) de evento 

 

Capa da revista Época, edição 490, de 08.10.2007 
Participante: imagem visual do título Infidelidade  punida (meta) 
Ação: bater o martelo 
Vetor: martelo 
( a mão – parte mínima de representação do ‘ator’, não é considerada)  

Fonte: Editora Globo S.A. 

 

As situações onde o ator aparece minimamente, do tipo só os pés ou só as mãos, a VG 

diz que o ‘ator’ é anônimo (sujeito indeterminado para a gramática). Em ambos os casos de 

eventos apresentados, há uma equivalência com a estrutura verbal na forma de supressão do 

agente da passiva ‘a infidelidade foi punida com um martelo por quem?’ 

 

2.1.1.4 Reação Transacional 

 

Este tipo de estrutura representa a relação entre dois participantes, agora chamados de 

‘reator’16 e ‘fenômeno’17. O vetor é formado pela direção do olhar de alguém, o ‘reator’, que 

necessariamente é humano ou humanizado, em direção a outra figura humana ou humanizada, 

ou a uma unidade de proposta visual inteira18,  chamada de ‘fenômeno’.  

Figura 2.10 - Exemplo de reação transacional 

 

Capa da revista IstoÉ, edição 1968, de 18.07.2007 
Participantes:  
Processo 1: mulher (reator), homem (fenômeno) 
Processo 2: homem (reator), mulher (fenômeno) 
Reação: olhar 
Vetor: direção do olhar 

Fonte: Três Editorial Ltda 

                                                 
16 Reacter  
17 Phenomena 
18 Um processo de ação transacional pode, ele todo, ser o ‘fenômeno’ de um ‘reator’. Ex.: homem tomando água 
= ação transacional, ao mesmo tempo ‘fenômeno’ da mulher que olha para o homem tomando água. 
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2.1.1.5 Reação Não-Transacional 

 

Este tipo de estrutura apresenta o ‘reator’, que olha, mas não apresenta o ‘fenômeno’, o que é 

olhado. Logo, a característica de uma reação não-transacional é a direção do olhar de um 

humano ou humanizado para além da imagem representada. 

Este tipo de estrutura narrativa é bastante explorada pelos editores das revistas porque, 

a partir de uma imagem que representa uma reação transacional (alguém sempre olha para 

alguém ou alguma coisa) pode-se se fazer um corte, em close, do ‘reator’, fazendo com que 

sua imagem apareça, agora representando uma narrativa de reação não-transacional, o que 

provoca no leitor certo tipo de curiosidade: pra onde ou pra quem o ‘ator’ está olhando? Isso 

dá margem a várias leituras, porque cada leitor termina completando o processo de 

significação por sua conta, ampliando, assim, a empatia com a imagem. Como as revistas de 

informação trazem predominantemente um teor político e econômico em suas capas, utilizar 

este tipo de processo ajuda a atrair muito a venda da revista e cai como uma luva para casos 

de corrução e fraudes, porque potencializa a indignação do leitor.  

 

Figura 2.11 – Exemplo de reação não transacional 

 

 

Capa da revista Veja, edição 2026, de 19.09.2007 
Participante: homem (ator) 
Não tem meta representada 
Ação: olhar 
Vetor: direção do olhar 

Fonte: Editora Abril S.A. 

Gunther Kress & van Leeuwen apontam que Stuart Hall contribui com o comentário a 

seguir: 

Trata-se de deixar para o espectador imaginar o que ele ou ela está pensando 
ou olhando, e isso pode criar um poderoso sentimento de empatia ou 
identificação com o participante representado. Às vezes, fotógrafos ou 
editores de foto recortam as fotos em close-ups, tornando as imagens 
processos não-transacionais. Como resultado os ‘reatores’ olham entediados, 
ou animados, ou com perplexidade para algo que não podemos ver. Isso 
pode se tornar uma fonte de manipulação de representação. Um título pode 
sugerir, por exemplo, para quem ou para onde o ‘reator’ está olhando, mas, 
obviamente, não é necessário que se revele o que realmente estava sendo 
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olhado quando a foto foi tirada (Hall, 1982 apud Gunther Kress e van 
Leeuwen 2006:68).19 

 

2.1.1.6 Processos Mentais e Verbais 

 

Este tipo de estrutura representa a relação de um participante humano ou humanizado 

com suas falas ou pensamentos mediados por balões ou outras estruturas similares. Quando a 

relação é de pensamento, os participantes são chamados de ‘pensador’20 e ‘fenômeno’ 

(conteúdo de pensamento). O vetor é o ‘processo mental’ e é formado pelas pontas oblíquas 

do balão ou similar; quando a relação é de diálogo, os participantes são chamados de 

‘orador’21 e ‘fala’22 (conteúdo de fala). O vetor é o ‘processo verbal’, formado pelas pontas 

oblíquas do balão ou similar. É uma estrutura projetiva e pode ser encontrada também em 

tirinhas cômicas ou desenho em quadrinhos.  

Outros contextos também se assemelham a estes; casos de participantes interativos 

(pessoas reais) em conexão com informações mediadas por monitores de banco, textos entre 

aspas, e outros do gênero. O processo é caracterizado como de reação não-transacional, 

representado pela relação de uma pessoa real ‘reator’ e um conteúdo de percepção, 

‘fenômeno’.  

 

Figura 2.12 – Exemplo de processo mental 

 

Capa da revista Época, edição 486, de 10.09.2007 
Participantes: menina (reator), cartaz (conteúdo de pensamento) 
Vetor: perna oblíqua da menina 
 

Fonte: Editora Globo S.A. 
                                                 
19 It is left to the viewer to imagine what he or she is thinking about or looking at, and this can create a powerful 
sense of empathy or identification with the represented participants. Sometimes photographers or picture editors 
crop photos back to close-ups of non-transactional Reacters who look bored, or animated, or puzzled, at 
something we cannot see. This can become a source of representational manipulation. A caption may, for 
instance, suggest what the Reacter is looking at, but, needless to say, it need not be what the Reacter was actually 
looking at when the picture was taken. 
20 Senser 
21 Sayer 
22 Utterance 
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2.1.1.7 Processos de Conversão 

 

Existem estruturas narrativas que são formadas por uma cadeia de processos 

transacionais. Estes processos são chamados de ‘conversão’23 Os participantes também são 

denominados de ‘ator’ e ‘meta’, mas existe um terceiro participante, que é denominado 

‘transmissor’24. Ocorrem quando a estrutura apresenta mais de um processo de ação, nos quais 

em um deles existe o ‘ator’ que pratica uma ação para a ‘meta’, e outro processo no qual o 

que era ‘meta’ no primeiro passa a ser ‘transmissor’ no segundo, para outra ‘meta’. Mas, para 

que este processo seja de conversão, é necessário que o ‘transmissor’ receba alguma coisa, 

transforme e encaminhe, como por exemplo, ocorre no modelo de comunicação de Shannon e 

Weaver. Neste caso, o transmissor é ‘meta’ em sua relação com a fonte de informação (ator), 

mas com relação ao receptor (meta) ele passa a ser o ‘transmissor’.  

 

Figura 2.13 – Exemplo de processo de conversão 

 

sinal
recebido

sinal

fonte de
ruído

destinoreceptortransmissor
fonte de

informação

 
 

Fonte: Modelo de comunicação de Shannon e Weaver (GUNTHER KRESS; VAN LEEUWEN, 2006:48). 

 

2.1.1.8 Circunstâncias 

 

As imagens narrativas podem apresentar outros participantes, às vezes, em processos 

secundários, interagindo com participantes principais. Esta estrutura observa as seguintes 

questões: (i) condições do plano de fundo, (ii) circunstâncias dos meios25 e (iii) circunstâncias 

de acompanhamento26.  

                                                 
23 Conversion 
24 Relay 
25 Circumstance of Means. 
26 Circumstance of Accompaniment. 
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(i) Plano de fundo - são necessárias algumas condições específicas de contraste entre primeiro 

plano e plano de fundo, tais como: 

• Os participantes no primeiro plano provocam sombra no plano de fundo ou cenário; 

• O plano de fundo é desenhado ou pintado com menos detalhes ou com aparência mais 

atenuada; 

• O plano de fundo apresenta cores dessaturadas e todas elas tendendo para uma mesma 

tonalidade, chegando a alcançar uma aparência de um azul distante; 

• O plano de fundo é mais escuro do que o primeiro plano ou muito mais claro, 

resultando em uma aparência de superexposição, do tipo etérea; 

(ii) Circunstâncias dos meios – os meios podem ser identificados de várias formas ou por 

vários objetos. Nos processos de ação podem ser representados pelo braço de alguém 

gesticulando. Por exemplo, a relação secundária entre o ‘ator’ principal e seu braço em um 

gesto perceptível. 

(iii) Circunstâncias de acompanhamento – relação entre dois participantes conectados pela 

evidência de que um tem a ver com outro. 

 

Figura 2.14 – Exemplo de circunstâncias de acompanhamento 

 

Capa da revista IstoÉ, edição 1971, de 08.08.2007 
(i)  condições do plano de fundo, apresentando contrastes 
(ii) circunstâncias dos meios, avião (vetor), interagindo com as fotos dos pilotos 

Fonte: Três Editoral Ltda. 

 

2.1.2 Estrutura de Representação Conceitual – Processos Classificatórios, Analíticos e 

Simbólicos 

 

Nas representações conceituais os participantes apresentam características comuns, as 

quais demonstram a existência de um grupo. Apresentam noções de estabilidade e de não 

inclusão em uma seqüência de tempo, passíveis de classificação e estruturação. Aqui o 

paralelo entre as duas gramáticas ocorre nos seus aspectos morfológicos.  
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A estrutura Conceitual descreve quem é o participante representado, em termos de 

classe, organização ou símbolo, pelos processos classificatórios, analíticos e simbólicos.  

 

2.1.2.1 Processos Classificatórios 

 

Este tipo de estrutura representa participantes organizados para a produção de uma 

imagem, normalmente figuras humanas fazendo pose para uma foto, produtos dispostos em 

um anúncio publicitário, organogramas, entre outros. Nesse tipo de representação é mostrado 

um conjunto de participantes que se relaciona como ‘subordinados’27 em relação a, no 

mínimo, um participante como ’superior’28. Os processos de classificação têm uma relação 

por ‘tipo de’ e apresentam taxonomia.  

Há casos onde os participantes pertencem à mesma categoria. Em outros casos, 

percebe-se que a taxonomia não está explicitada e o ’superior’ é inferido pelas similaridades 

encontradas entre os seus subordinados, ou indicado em texto explicativo. As similaridades de 

composição dos subordinados são percebidas por uma composição simétrica, ou seja, estão 

posicionados em distâncias iguais um do outro, são do mesmo tamanho e estão na mesma 

distância com relação aos eixos horizontal e vertical da imagem. Os participantes são 

apresentados de maneira objetiva e descontextualizada. O plano de fundo, normalmente, é 

neutro, não se percebe grandes variações de profundidade e o ângulo de visão é frontal e 

objetivo. Estas estruturas, normalmente, são acompanhadas de texto dentro ou fora da 

imagem, tipo legenda. O ordenamento na imagem é que determina as relações. 

As taxonomias variam de grau de evidência e algumas delas chegam a apresentar uma 

estrutura de árvore, comum em diagramas. A orientação vertical exibe o ’superior’ na parte de 

cima e os subordinados abaixo dele. A estrutura pode apresentar diversos níveis, inclusive, 

neste caso, encontra-se a figura de outro participante, chamado de ‘intermediário’29. Os 

participantes podem estar representados verbalmente ou imageticamente, ou ainda pelos dois 

modos, mas o processo é sempre visual.  

 

 

 

                                                 
27 Subordinates 
28 Superordinate. 
29 Interodinate 
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Figura 2.15 – Exemplo de processo classificatório 

 

 
Capa da revista IstoÉ, edição 1989, de 07.12.2007 
Participantes: homens que se destacaram no Brasil no ano de 2007 (grupo de 
pessoas que receberam destaque) 
Ministro Joaquim Barbosa (superior) 
Os outros quatro homens (subordinados) 

Fonte: Três Editorial Ltda. 

 

2.1.2.2 Processos Analíticos 

 

Os processos analíticos apresentam uma estrutura em termos de uma relação 

parte|todo. São dois os tipos de participantes: um ‘portador’30 que corresponde ao ‘todo’ e 

qualquer número de ‘atributos possessivos’31, que corresponde às ‘partes’ desse ‘todo’. O 

processo conceitual analítico também traz em si a característica de não-naturalidade. 

Normalmente, os atributos possessivos qualificam o portador. 

Imagens que apresentam lugares, coisas e pessoas e seus atributos, seja foto de moda 

(modelo e roupas), imagem de um carro (carro e acessórios), ou um mapa (país e estados), se 

enquadram neste tipo de estrutura. Percebe-se a presença de rotulações ou legendas nessa 

relação parte|todo, dentro ou fora dos limites da imagem.  

 

Figura 2.16 – Exemplo (1) de processo analítico 

 

Capa da revista Época, edição 479, de 20.07.2007 
Participantes: pessoas que morreram no vôo 3054 
Vôo 3054 (‘portador’ ‘todo’) 
Pessoas do vôo (‘atributos possessivos’ ‘partes’) 
 

Fonte: Editora Globo S.A. 

 

                                                 
30 Carrier 
31 Possessive Attributes 
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Figura 2.17 – Exemplo (2) de processo analítico 

 

Capa da revista Época, edição 501, de 24.12.2007 
Participantes: celular e partes que o compõem  
Celular (‘portador’ ‘todo’) 
Teclas (‘atributos possessivos’ ‘partes’) 

Fonte: Editora Globo S.A. 

 

Existem subdivisões do processo analítico que não foram incluídas neste capítulo por 

não terem qualquer referência na amostra. 

 

2.1.2.3 Processos Simbólicos 

 

Este tipo de estrutura representa um processo de atribuição ou reconhecimento de um 

significado simbólico a um participante. Os participantes são chamados de ‘portador’ e 

‘atributo simbólico’32. São dois tipos de situação representada:  

(i) uma apresenta dois participantes em um processo, onde um deles, o ‘atributo simbólico’ 

atribui significado simbólico a outro participante, o ‘portador’;  

(ii) outra, apresenta apenas um participante e sobre ele recai o símbolo, como inerente a ele, 

do tipo de dentro pra fora.  O leitor reconhece nele a tal qualidade simbólica.  

Cada tipo de representação corresponde a um tipo de processo. Para o primeiro caso, o 

processo é denominado de ‘atributivo simbólico’33 e o segundo denominado de ‘sugestivo 

simbólico’34. 

No processo entre dois participantes, ou seja, o ‘atributivo simbólico’, fica clara a 

associação entre eles para a atribuição do símbolo. No processo onde o participante é único, 

são as condições de composição do design que fazem com que se perceba o ‘portador’ como 

aquele que traz em si o símbolo de alguma coisa. Luzes, enquadramento, cores e outros 

elementos constroem a imagem que conduz o leitor a ter este tipo de percepção.  

                                                 
32 Symbolic Attribute 
33 Symbolic Attributive 
34 Symbolic Suggestive 
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Figura 2.18 – Exemplo de processo atributivo simbólico 

 

Capa da revista Veja, edição 2020, de 08.08.2007 
Participantes: homem (portador), laranja (atributo simbólico) 
Símbolo: fraude 
Processo: atributivo simbólico 
 

Fonte: Editora Abril S.A. 

 

Nesta capa observa-se que a laranja, entendida aqui como símbolo de fraude, atribui 

símbolo de fraudador a Renan Calheiros, ‘portador’ deste símbolo. A palavra ‘laranja’, com 

este significado, representa a posição de pessoas que só entram de fachada em situações 

ilícitas de compra de bens.  

 

Figura 2.19 – Exemplo de processo sugestivo simbólico 

 

Capa da revista Carta Capital, edição 474, de 12.12.2007 
Participantes: Deus (único participante) 
Símbolo: amor e fé 
Processo: sugestivo simbólico 
 

Fonte: Editora Confiança Ltda. 

 

2. 2 METAFUNÇÃO INTERPESSOAL  x  ESTRUTURAS DE INTERAÇÃO 

 

São quatro os aspectos identificados pelos autores da VG como representativos dos 

processos relativos à comunicação interpessoal mediadas pelo design gráfico. São eles: 

contato, distância social, atitude e modalidade. Esta estrutura representa o processo de 

interação sob o ponto de vista do produtor | fotógrafo e do leitor, portanto os participantes 

envolvidos são os representados e os interativos. 
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2.2.1 Estruturas de Interação – Contato, Distância Social, Atitude, Modalidade 

 

2.2.1.1 Contato – Interações de Demanda e Oferta 

 

Este tipo de estrutura representa um processo de interação entre o participante 

interativo, o leitor, e o participante representado, qualquer pessoa, lugar ou coisa presente na 

imagem. Quando o participante representado é humano ou humanizado e olha frontalmente 

para o olho do leitor, ocorre uma relação de ‘demanda’ como uma ‘demanda de bens e 

serviços’ ao leitor. Todas as outras situações são de ‘oferta’, como uma ‘oferta de bens e 

serviços’ em um display, à disposição do leitor.  

• Interação de Demanda – são estruturas que consistem na representação de um 

humano ou humanizado, que faz contato com o leitor através de um olhar frontal, 

passando a idéia de que alguma coisa está sendo solicitada. Neste sentido, o 

participante representado é o sujeito da ação de olhar e o leitor é o objeto olhado. As 

possibilidades de formas de contato podem dar pistas do tipo de demanda que se quer 

sugerir: ela pode se manifestar através de uma pessoa olhando para o leitor, com 

semblante sorridente e um gesto de mão, como um convite visual; ou através de um 

olhar direto no olho do leitor, de alguém com semblante sisudo apontando o dedo em 

direção ao leitor, como uma convocação visual, e outras inúmeras possibilidades. 

 

Figura 2.20 – Exemplo de interação de demanda 

 

Capa da revista IstoÉ, edição1970, de 01.08.2007 
Possível solicitação: providências quanto ao caos aéreo 

Fonte: Três Editorial Ltda. 

 

• Interações de Oferta - são estruturas de interação que representam qualquer coisa, 

lugar ou pessoa, em situação diferente à apresentada para caracterizar a interação de 

demanda. As pessoas, coisas e lugares estão lá, como informações em oferta. Nesta 
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circunstância, o leitor é o sujeito que olha e o participante representado é o objeto a ser 

olhado. 

 

Figura 2.21 – Exemplo de interação de oferta 

 

Capa da revista Veja, edição 2015, de 04.07.2007 
Possível oferta: informações sobre como regular seu metabolismo 
 

Fonte: Editora Abril S.A. 

 

2.2.1.2 Distância Social – Interações de Caráter Impessoal, Social e Pessoal | Íntimo 

 

Este tipo de estrutura representa um processo de interação entre os participantes 

representados e os leitores, sob o ponto de vista da distância em que o representante foi 

retratado. Os participantes representados são figuras humanas ou humanizadas e o que 

determina a distância social entre eles e os participantes interativos é o tipo de corte que se faz 

na imagem. 

• Interação de caráter Impessoal - Este tipo de estrutura representa o participante em 

um plano aberto, de onde se pode observá-lo de corpo inteiro. Esta é chamada de 

distância máxima estabelecida entre os participantes interativos e representados, 

significando impessoalidade e sugerindo que os participantes não se conhecem. 

 

Figura 2.22 – Exemplo de interação de caráter impessoal 

 

Capa da revista Época, edição 494, de 05.11.2007 
 

Fonte: Editora Globo S.A. 
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• Interação de caráter Social - Este tipo de estrutura representa o participante em 

plano médio, que significa que o corte na imagem apresenta o participante 

representado a partir da cintura. Esta é chamada de distância intermediária e o 

participante representado é percebido como alguém conhecido. 

 

Figura 2.23 – Exemplo de interação de caráter social 

 

Capa da revista Carta Capital, edição 465, de 05.10.2009 
 

Fonte: Editora Confiança Ltda. 

 

• Interação de caráter Pessoal | Íntimo - Este tipo de estrutura representa o 

participante em close. Esta é chamada de distância social mínima entre o participante 

representado e o participante interativo. O participante representado é percebido como 

alguém íntimo. 

 

Figura 2.24 – Exemplo de interação de caráter Íntimo 

 

Capa da revista Época, edição 491, de 11.10.2009 
 

Fonte: Editora Globo S.A. 

 

2.2.1.3 Atitude - Interações de Subjetividade e de Objetividade 

 

A questão levantada pelo aspecto da ‘atitude’ é a verificação, pelo leitor, do grau de 

envolvimento do produtor | fotógrafo em uma imagem. Esse grau de envolvimento é 

identificado pelo ângulo de tomada da foto. O ângulo frontal revela um envolvimento do tipo 
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“o que você vê aqui é parte de nosso mundo; alguma coisa com a qual estamos envolvidos”35 

Gunther Kress e van Leeuwen (2006:136), enquanto o ângulo oblíquo passa a idéia de “o que 

você vê aqui não faz parte do nosso mundo; é o mundo deles, alguma coisa com a qual nós 

não estamos envolvidos”36 (op.cit. 136). O paralelo com a gramática verbal encontra aqui 

correspondência com o pronome possessivo. 

A imagem que apresenta uma atitude subjetiva, ou seja, retratada a partir de um ângulo 

oblíquo específico, do tipo o ‘ponto de vista’ do fotógrafo, restringe a possibilidade do leitor 

ter uma visão objetiva do que está retratado. Ele olhará para a foto por um só ponto de vista 

oferecido pelo produtor | fotógrafo.  Portanto, a imagem da capa de revista pode apresentar 

uma visão mais objetiva ou apresentar uma imagem previamente codificada por um ponto de 

vista específico. As imagens subjetivas podem transmitir desprendimento ou poder, enquanto 

as objetivas podem transmitir uma orientação de ação ou conhecimento. 

 

• Interações de Subjetividade (desprendimento e envolvimento) - Este tipo de 

estrutura representa a imagem em uma perspectiva oblíqua com relação a um eixo 

horizontal. O resultado é a percepção de ‘desprendimento’. No entanto, se, apesar do 

ângulo oblíquo horizontal, houver um contato frontal, de alguma forma, a imagem 

poderá representar um ‘envolvimento’.  

 

Figura 2.25 – Exemplo de subjetividade de envolvimento 

 

Capa da revista Época, edição 489, de 01.10.2007 
Representação de imagem subjetiva, cuja interação é de envolvimento. 
 

Fonte: Editora Globo S.A. 

 

 

 

 
                                                 
35 What you see here is part of our world, something we are involved with. 
36 What you see here is not part of our world; it is their world, something we are not involved with. 
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Figura 2.26 – Exemplo de subjetividade de desprendimento 

 

Capa da revista Época, edição 480, de 30.07.2007 
Representação de imagem subjetiva, cuja interação é de desprendimento. 
 

Fonte: Editora Globo S.A. 

 

• Interações de Subjetividade (poder, igualdade e inferioridade) - Este tipo de 

estrutura também representa o ponto de vista do produtor | fotógrafo da imagem, agora 

em perspectiva oblíqua com relação a um eixo vertical. Quando o ângulo apresentado 

na imagem é de cima para baixo, o participante representado é percebido em uma 

relação de inferioridade com o leitor. Quando o ângulo de produção da imagem é de 

baixo pra cima, o participante representado é percebido como tendo mais poder em 

relação ao leitor. Quando o ângulo de produção da imagem é de simetria entre o 

participante representado e o leitor, a relação entre eles é percebida como de igualdade 

de poderes.  

 

Figura 2.27 – Exemplo de subjetividade com poder por parte do representado 

 

Capa da revista Carta Capital, edição 456, de 03.08.2007 
Representação de imagem subjetiva, cuja interação é de demonstração de poder 
por parte do participante representado com relação ao leitor.  
 

Fonte: Editora Confiança Ltda. 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Figura 2.28 – Exemplo de subjetividade com poder por parte do leitor 

 

Capa da revista IstoÉ, edição 1978, de 26.09.2007 
Representação de imagem subjetiva, cuja interação é de demonstração de 
inferioridade por parte do participante representado com relação ao leitor.  
 

Fonte: Três Editorial  Ltda. 

 

Figura 2.29 – Exemplo de subjetividade com igualdade de poder  

 

Capa da revista Veja, edição 2034, de 14.11.2007 
Representação de imagem subjetiva, cuja interação é de demonstração de 
igualdade entre o participante representado e o leitor.  
 

Fonte: Editora Abril S.A. 

 

• Interações de Objetividade (topo-base e frontal) - Este tipo de estrutura representa a 

imagem de forma objetiva, em ângulo frontal, sem a codificação prévia de um só 

‘ponto de vista’ específico do produtor | fotógrafo. Isso proporciona ao leitor 

condições de perceber a imagem orientada para uma ação instigada por um ângulo que 

pode transmitir “é assim que funciona; esta é a maneira de se usar isso; é desta forma 

que se faz” (Gunther Kress e van Leeuwen, 2006:145).  A visão frontal leva o leitor a 

ter a impressão de envolvimento máximo.  

 

Figura 2.30 – Exemplo de objetividade orientada para ação  

 

Capa da revista Veja, edição 2019, de 01.08.2007 
Representação de imagem objetiva, cuja interação é de demonstração de 
envolvimento máximo entre os participantes representados e o leitor. 
 

Fonte: Editora Abril S.A. 
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Outra situação de objetividade é quando a representação é frontal, mas o ângulo forma 

um topo-base. Este é um ângulo de poder máximo e é orientado para o conhecimento teórico. 

“Ele contempla o mundo sob o ponto de vista de Deus, a seus pés e não ao alcance de suas 

mãos”37 (Op.cit :145). Esta estrutura leva o leitor a ter a sensação de domínio sobre o que está 

representado, como por exemplo, a situação quando se olha para um mapa.  

 

Figura 2.31 – Exemplo de objetividade orientada para conhecimento  

 

Capa da revista Época, edição 499, de 10.12.2007 
Representação de imagem objetiva, cuja interação é de demonstração de 
domínio por parte do leitor. 
 

Fonte: Editora Globo S.A. 

 

2.2.1.4 Modalidade – Valor de Verdade de um Signo 

 

Todo realismo tem seu naturalismo; o que conta para o critério de classificação de real 

é uma noção do que é real para alguém e essa noção depende do contexto. São várias noções 

de realismo, convivendo, lado a lado, em uma sociedade. Cada grupo social detém um padrão 

de representação que considera mais adequado para o seu modelo de representação da verdade 

e esse padrão é o que vai ser considerado o mais real e, portanto, de modalidade mais alta para 

este grupo social. 

Gunther Kress e van Leeuwen (2006:158) admitem isso ao afirmarem que o 

"realismo" é produzido por um determinado grupo, como um efeito do complexo de práticas 

que definem e constituem esse grupo. Nesse sentido, um tipo particular de realismo é em si 

um signo intencional, no qual os valores, crenças e interesses do grupo encontram a sua 

expressão 38. 

                                                 
37 It contemplates the world from a god-like point of view, puts it at your feet, rather than within reach of your 
hands. 
38 A ‘realism’ is produced by a particular group, as an effect of the complex of practices which define and 
constitute that group. In that sense, a particular kind of realism is itself a motivated sign, in which the values, 
beliefs and interests of that group find their expression. 
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Com base nessas observações, a Gramática do Design Visual (VG) verificou a 

maneira pelas quais as informações são codificadas por determinados grupos sociais, 

inclusive dentro de contextos institucionais específicos, de forma a possibilitar uma 

compilação de códigos de modalidade por grupo, onde o grau máximo de modalidade para 

cada um corresponde a um conjunto de princípios e gostos que lhe represente. Portanto, para 

cada grupo específico, uma dada compilação é considerada a de mais alta modalidade, mas a 

preferência por uma, não necessariamente exclui outra. Por exemplo, uma pessoa pode 

preferir uma revista que se encaixa nos modelo de uma compilação ‘x’ para obter um tipo de 

informação e preferir outra revista, que se encaixa no modelo de compilação ‘y’, para obter 

outro tipo de informação.  

Abaixo, os tipos de compilação classificados pela VG: 

• Compilação Científica|Tecnológica – o princípio dominante é a ‘eficácia’ da 

representação visual como um blueprint. Não importa em que ocasião a cor seja 

utilizada para propósitos científicos ou tecnológicos na imagem, neste contexto ela 

será sempre de baixa modalidade. 

• Compilação Sensorial – é utilizada nos contextos em que o prazer hedonístico é o 

princípio dominante. Normalmente este código é adequado para publicidade, moda, 

fotografia de comida, decoração de interiores, entre outros. A cor é usada para 

intensificar a modalidade em sua função psicológica. 

• Compilação Abstrata - A produção e leitura de textos e imagens estão orientadas 

para um código marcado pela distinção social de membros de um grupo social ou 

classe social. 

• Compilação Naturalística - É o código dominante usado pela sociedade. Este é o 

código que todas as pessoas usam independentemente de sua educação ou status 

social. As revistas de informação analisadas por esta pesquisa pertencem a este 

código. 

Para cada padrão de compilação são observados aspectos que podem ser usados como 

parâmetros de investigação e são chamados pela VG de marcadores de modalidade. São eles: 

cor, contextualização, representação, profundidade, iluminação e brilho e podem ser aferidos 

por uma escala de valores. Os marcadores de modalidade são: 

(i) Cor – as cores são marcadores de modalidade para investigação do padrão naturalístico e 

podem ser observadas sob três aspectos: 

• Saturação – escala varia de máxima saturação até a ausência dela. 
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• Diferenças de matiz – escala varia de uma variedade máxima para mínima até chegar 

ao monocromático. 

• Modulação – escala varia de cor completamente modulada, com inúmeras nuances, até 

a cor completamente chapada. 

 (ii) Contextualização – escala varia da ausência de um plano de fundo até a presença de um 

plano de fundo totalmente articulado e com riqueza de detalhes. 

(iii) Representação – escala varia da abstração máxima até a representação da imagem com 

riqueza de detalhes. 

(iv) Profundidade – escala varia da ausência de profundidade até a máxima perspectiva de 

profundidade. 

(v) Iluminação – escala varia da mais completa iluminação até a ausência completa de luz. 

(vi) Brilho – escala varia do número máximo de graus variados de brilho até chegar em 

apenas dois graus: preto e branco, ou cinza escuro ou preto claro, ou ainda, dois valores de 

brilho da mesma cor. 

Para termos uma noção de como esses marcadores são dependentes do contexto, 

Gunther Kress e van Leeuwen (2006:166), tomando como base as diferentes compilações, 

apresentam o diagrama abaixo, que corresponde apenas ao critério de saturação de cor:  
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Figura 2.32– Exemplo de compilação utilizando o critério de saturação de cor 

 

 

 

Completa 
saturação de cor 

 

(alguma coisa 
menos do que a 

completa 
saturação de cor) 

 Preto e branco 

  

Científica | 
Tecnológica 

Modalidade 
mais baixa 

 
Modalidade 

mais alta 

Abstrata 
(acima da 

modalidade 
mínima) 

 
Modalidade 
mais baixa 

 
Modalidade 

mais alta 

Naturalística 
(abaixo da 
modalidade 

máxima 

  

Modalidade 
mais alta 

 
Modalidade 
mais baixa 

Sensorial 
Modalidade 

mais alta 
 

Modalidade 
mais baixa 

 

Fonte. Reading Images, pág. 166. Valores de modalidade de saturação de cor para os quatro modelos de 

codificação. 

 

Aqui caberia um paralelo com os “marcadores discursivos”, também chamados de 

‘relacionadores’. São expressões como, por exemplo, ‘por outro lado’, ‘na verdade’, ‘além do 

mais’, ‘sem dúvida alguma’, infelizmente’, etc. No geral, uma afirmação categórica tem muito 

mais valor de verdade do que uma que apresenta alguma variação. No entanto, nas 

universidades e centros de pesquisa, a noção de quanto se caminha na construção de um 

conhecimento, faz com que marcadores como ‘é provável’, ‘na visão de’, ‘considerando tal 

ponto de vista’, etc., tenham mais poder de informação científica.   

Por tudo que já foi mencionado, fica claro para a área do design gráfico que não existe 

uma sintaxe visual única que sirva a todos os propósitos. O designer deve observar, através 

dos ‘marcadores de modalidade’ em que grau e de que forma cada elemento gráfico pode  

contribuir para tornar uma mensagem visual adequada ao seu objetivo.   

Para o objeto da presente pesquisa, será considerada a compilação naturalística como 

padrão para aferição do grau de modalidade.  

A análise das capas de revistas, através dos marcadores de modalidade, nos 

possibilitou a observação de como a imagem é utilizada nas diferentes revistas, revelando 

quantitativamente e qualitativamente o conteúdo imagético de preferência de cada uma delas. 

A baixa modalidade foi indicativa do grau de manipulação da imagem por parte de editores 
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gráficos, ora utilizando desenhos, ilustrações, etc., ou fotografias mescladas com recursos 

gráficos de qualquer ordem. A alta modalidade foi indicativa do uso da fotografia como 

representação do mundo real. 

 

2.3 METAFUNÇÃO TEXTUAL x ESTRUTURAS DE ORGANIZAÇÃO 

 

2.3.1 Estruturas de Organização - Valor Informativo, Saliência e Enquadramento 

 

As representações visuais possuem uma organização própria através do uso da 

composição estruturada. Isso acrescenta significado aos elementos individuais pelas suas 

posições, tamanhos, contrastes e pesos. De acordo com os autores da VG existem três 

sistemas inter-relacionados no que se refere à estrutura de composição do design gráfico. São 

eles: valor informativo, saliência e enquadramento.  

 

2.3.1.1 Valor Informativo 

 

A localização dos ‘sintagmas’ participantes do design proporciona um valor 

informativo específico. As zonas de localização estão distribuídas em esquerda-direita, topo-

base e centro-margem.  

Os elementos posicionados na esquerda compõem a mensagem de informação já 

supostamente conhecida do leitor, é o lado do ‘dado’. Os elementos posicionados na direita do 

design compõem a mensagem que contém a novidade, o ‘novo’. Os elementos que estão 

posicionados no topo compõem a mensagem idealizada, ‘ideal’. Os elementos posicionados 

na base compõem a mensagem concreta e prática do ‘real’. O valor informativo 

centro|margem considera o centro como o ‘núcleo’ da informação e os elementos 

posicionados nas margens são considerados de menor valor informativo. Quanto mais 

afastado do centro, mais periférica é a informação de acordo com a VG. 
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Figura 2.33– Exemplo de valor informativo polarizado (dado-novo) 

 

Capa da revista Época, edição 495, de 12.11.2007 
Estrutura de informação do tipo esquerda-direita, onde na esquerda se situa a 
informação supostamente já conhecida do leitor, o ‘dado’ e a direita se situa a 
informação do que é considerado novidade, portanto a área de interesse maior 
para o leitor; é o lado do ‘novo’. 
 

Fonte: Editora Globo S.A 

 

Figura 2.34– Exemplo de valor informativo polarizado (ideal-real) 

 

Capa da revista IstoÉ, edição 1973, de 22.08.2007 
Estrutura de informação do tipo topo-base, onde topo é a informação do tipo 
‘ideal’, ou seja, a representação do que acontece quando se usa um produto X 
abaixo ou quando se observam as instruções ou informações abaixo. A base 
traz, normalmente, informação do tipo ‘real’, informações práticas, não 
idealizadas. 
 

Fonte: Três Editorial Ltda. 

 

Figura 2.35– Exemplo de valor informativo centro-margem 

 

Capa da revista Veja, edição 2016, de 11.07.2007 
Estrutura de informação do tipo centro-margem onde centro é a informação do 
tipo ‘principal’ e margem a informação do tipo ‘secundária’. 
 

Fonte: Editora Abril S.A. 

 

2.3.1.2 Saliência 

 

Este sistema considera ‘saliência’ o elemento de maior destaque na mensagem visual. 

Ela atrai o primeiro olhar do leitor, orientando-o como ponto de partida para o trajeto da 

leitura. O que se faz com que um elemento seja saliente são vários fatores, entre eles, um peso 

maior na composição do design, a utilização de cores fortes e contrastes bem demarcados, 
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além das diferenças de tonalidades, os efeitos de sombra, a sobreposição e a perspectiva da 

posição dos elementos colocados na composição, só para citar os mais comuns. Não importa 

onde a saliência está posicionada; ela estrutura a hierarquia na mensagem visual a partir dela.  

 

Figura 2.36– Exemplo de saliência 

 

Capa da revista Época, edição 478, de 16.07.2007 
Saliência: o pingo da água  
(posição em primeiro plano, tamanho desproporcional, contraste tonal bem 
demarcado e brilho) 
 

Fonte: Editora Globo S.A. 

 

2.3.1.3 Enquadramento 

 

O enquadramento é responsável presença ou ausência de planos de estruturação no 

design gráfico, realizados por elementos que criam linhas divisórias, ou por linhas de 

estruturação reais que desconectam ou conectam elementos da imagem, significando que eles 

pertencem ou não ao mesmo sentido. As desconexões são criadas por ornamentos, tais como 

molduras de linhas, espaços entre os elementos, por contrastes de cor, entre outros. As 

conexões são criadas por vetores ou por rimas visuais que ligam elementos entre as estruturas 

do texto multimodal.  

 

Figura 2.37– Exemplo de enquadramento apresentando desconexão 

 

Capa da revista Carta Capital, edição 457, de 10.08.2009Enquadramento forte. 
A mensagem visual apresenta várias desconexões, responsáveis pela 
apresentação de várias unidades de textos multimodais: (1) chamada sobre 
Paulo Rocha, no topo, acima do logo da revista; (2) logo da revista; (3) chamada 
principal abaixo do logo; (4) ‘tríptico’39 formado pelas três fotografias; (5) 
legenda das fotografias; (6) segunda chamada principal; (7) texto da chamada e 
(8) o código de barra. A capa também apresenta um elemento de conexão entre 
a chamada principal e a fotografia, visualizado no sangue que escorre. 

Fonte: Editora Confiança Ltda. 

 

                                                 
39 Triptych 
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Portanto, as desconexões e conexões no design gráfico são responsáveis pelo 

enquadramento forte e fraco entre do texto multimodal da capa.  
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CAPÍTULO 3 - RETÓRICA VISUAL DO DESIGN GRÁFICO 

 

 Definindo a Retórica, superficialmente, como a arte de falar bem e convencer, 

podemos pensar que ela, mesmo no seu modelo mais tradicional, sempre teve um forte 

componente imagético. Na argumentação, tentamos fazer ver, provocar a imagem, até 

utilizamos a expressão ‘vi com meus próprios olhos’ para certificar alguém de que estamos 

falando a verdade. Portanto, a retórica, como estilo lingüístico, tem muito a ver, e desde 

sempre, com a imagem.  Neste sentido, o discurso pode ser explorado para formar imagens, 

proporcionando uma maior eficácia e criatividade no processo de comunicação. 

Todo design gráfico tem um propósito, é intencional, portanto, reflete um discurso. O 

texto multimodal de um design constrói mensagens que produzem significados e apresentam 

algum nível retórico. Esta retoricidade contribui para o crescimento de seu poder de 

comunicação.  

A capa de revista é um espaço semântico privilegiado, por ser uma interface de 

mediação do processo de comunicação entre a produção e a recepção da revista. Por isso, sua 

linguagem gráfica é pensada com o intuito de persuadir o leitor para uma adesão de compra. 

Neste sentido, ela se comporta pela lógica do anúncio publicitário, ou seja, com uma 

linguagem enfática, apelativa, com utilização de ironia, humor, de imagens fantásticas, etc. 

Por esta razão, nós pensamos que daríamos um passo a mais na análise da 

comunicação da mensagem visual se incluíssemos mais um aspecto de investigação do 

design, ou seja, o estilo de linguagem da capa. Dessa forma, nos pareceu que a Gramática do 

Design Visual nos daria respostas quanto às funções da capa e a Retórica nos daria respostas 

quanto ao estilo de linguagem. Investigando-se o estilo, tem-se o discurso, fazendo com que o 

estudo da linguagem gráfica da capa resulte em uma maior abrangência. Ambos, 

complementando-se, para um diagnóstico mais aprofundado do design gráfico.  

A Retórica nos remete a um tempo muito antigo; época em que ela era objeto de 

estudo de pensadores e filósofos gregos e se restringia ao discurso verbal. Sua importância é 

fundamental para a Lingüística e recentemente está sendo explorada também na linguagem 

visual. Esta abordagem mais contemporânea da Retórica é a que nos interessa nesta pesquisa. 

Autores como Ricarte são impulsionadores desta corrente. É dele esta afirmação: 

 
A Retórica existe desde aproximadamente 2.500 anos. Sua finalidade é 
explicar e apresentar a arte de falar bem, a arte do discurso; quer dizer, a arte 
de convencer. Concebida originalmente, pois, como a arte de persuadir, se 
converteu no estudo das figuras utilizadas no discurso. Depois de cair em 
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desuso, a retórica volta a conhecer hoje em dia renovado interesse. Isto se 
deve a constatação de que o aparato conceitual elaborado pelos retóricos 
constitui um instrumento precioso para novas vias de comunicação 
(RICARTE, 1998:82). 
 

Ricarte e outros autores, preocupados no poder de comunicação que ela exerce, estão 

empenhados em utilizar a retórica para investigar o discurso visual,  e nessa direção, realizam 

uma equiparação com a retórica verbal, em busca da identificação de um estilo retórico na 

imagem . Contudo, é bem recente a aplicação da retórica em imagens, como comenta 

Waechter  a respeito da primeira vez que a retórica visual foi tratada: 

 
Para a publicidade e para o design gráfico costuma-se dizer que a retórica 
visual foi tratada pela primeira vez por Roland Barthes (1987), ao observar 
um anúncio publicitário da Panzane e ao constatar que era possível 
identificar figuras de estilo ou de linguagem que atuam de forma semelhante 
no discurso verbal e no visual (WAECHTER, 2006:2). 
 

A publicidade é, por natureza, persuasiva e os anúncios buscam, sempre, seduzir o 

leitor através da linguagem verbal e imagética. Percebemos que, em certas ocasiões a imagem 

diz até mais do que o texto verbal, mas acontece também o contrário. A compreensão de uma 

mensagem visual se dá pela soma dos significados denotativos e conotativos que ela contém: 

o sentido denotativo tem a ver com o que a imagem representa, enquanto o sentido conotativo 

faz associações a partir da imagem. A análise da capa de revista precisa, dessa forma, 

focalizar os dois sentidos, para que os significados que se construam a partir daí, não se 

restrinjam apenas ao que a imagem representa, mas também como ela representa. 

 As estratégias de comunicação nos anúncios publicitários estão carregadas de 

conotação e podemos identificar figuras de linguagem imagética, equivalentes àquelas que 

encontramos na linguagem verbal. Estas figuras são chamadas de figuras retóricas e são 

usadas para dar maior expressividade a uma imagem gráfica, pois são recursos que 

contribuem para dar forma a criatividade e emprestar ao pensamento mais força na 

transmissão de alguma idéia.  

Ricarte define a criatividade como  

 
a capacidade de combinar dois ou mais elementos de conhecimento que 
geralmente não estão associados entre si. Estas combinações não devem ser 
aleatórias ou intuitivas, e sim deverão norteadas por procedimentos ou 
técnicas que assegurem a conjunção entre a lógica, racional e o intuitivo 
(RICARTE, 1999 APUD WAECHTER, 2006:6). 
 

Isso se aplica aos diversos campos de atuação do design gráfico: site na web, anúncio 

publicitário, peça de moda, embalagem ou logomarca, entre outros; a retórica é responsável 
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pelas conotações específicas que contribuem para ampliar o poder de convencimento e 

interação com o leitor. O uso das figuras de linguagem são estratégias de criação que podem 

ser utilizadas pelo designer para imprimir mais estilo às características visuais do projeto 

gráfico.  

Portanto, todas as características visuais atuam de forma eficiente para tornar uma 

mensagem muita persuasiva e singular. A linguagem visual de uma capa de revista reflete seu 

estilo e define sua identidade, como se fosse uma ‘marca’.  

Dentre os autores que estudam a retórica visual, além dos já mencionados até aqui, um 

deles é fundamental como referência teórica e metodológica para este estudo. A abordagem 

conceitual de Jacques Durand (1974),  através da sua matriz de classificação geral das figuras 

retóricas e do inventário das figuras retóricas visuais no anúncio publicitário, serve de base 

teórica e modelo de análise para esta pesquisa.  

O conceito de retórica visual adotado por Jacques Durand (ibdem) foi construído 

através de um estudo exaustivo das imagens utilizadas na publicidade e seus resultados têm 

contribuído, de maneira muito significante, para a formação do campo da retórica visual como 

um todo. De acordo com Durand  

 
A retórica pode ser definida, ao menos sumariamente, como ‘a arte da 
palavra artificial’. Em literatura, após o romantismo, predomina o culto do 
‘natural’ e da ‘sinceridade’. A publicidade se apresenta, ao contrário, como 
artifício, exagero voluntário, esquematismo rígido. Ela divulga suas 
convenções e o público entra no jogo, discernindo claramente o que é 
verdade e o que é artifício” (DURAND, 1974:19). 
 

Para o autor, o ‘artifício’, através de figuras retóricas, funciona como marcador do 

discurso conotativo, fornecendo pistas ao receptor sobre a mensagem. Ao fazer este 

comentário, ele se pergunta por que um indivíduo escolhe se expressar de maneira figurativa 

quando pode se expressar, simplesmente, de forma literal. Repetindo suas próprias palavras: 

“se se quer dar a entender uma coisa, por que dizer uma outra”? (op.cit:21). 

Assim é que, ao fazermos uso de uma linguagem retórica, ganhamos uma espécie de 

licença para transgredir, pois é próprio da retórica o uso do artifício como meio para 

extravasar sentimentos e revelar desejos que não seriam aceitos socialmente se fossem ditos 

de forma simples. Por exemplo: ‘estou com tanta fome que comeria um boi inteiro’. É um 

absurdo como linguagem literal, passível de punição por transgredir as regras das boas 

maneiras, entre outras, mas é compreensível como linguagem figurada. Por esta razão, mesmo 

que a mensagem seja recebida como não verdadeira, no sentido literal, ela faz sentido no 

sentido conotativo, retórico. E por este motivo ela é amplamente utilizada em capas de 
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revistas e anúncios publicitários. Mais uma vez fica demonstrado o interesse desta pesquisa 

em incluir algumas notas sobre o assunto. 

Portanto, a linguagem retórica amplia a liberdade de expressão de uma mensagem e a 

torna impune às normas sociais vigentes e “por outro lado, a transgressão, mesmo artificial, 

traz uma satisfação a um desejo interdito e, porque artificial, traz uma satisfação impune” 

(DURAND, 1974:21).  

Observando todas essas colocações, fazemos um recorte daquilo que pode ser 

incorporado como base teórica para ajudar no discernimento das questões relacionadas com a 

formação de um ‘repertório da linguagem pictórica das capas’ e para isso, vamos buscar nas 

orientações de Durand (ibdem) o entendimento das operações retóricas e os princípios de 

classificação das figuras de linguagem. Porque é com base no que ele já conceituou como 

retórica visual, que as capas, em estudo, foram observadas. Durand (ibdem) define “retórica 

como uma operação que, partindo de uma proposição simples, modifica certos elementos 

desta, as figuras serão classificadas segundo duas dimensões: (a) de um lado, a natureza da 

operação; (b) de outro, a natureza da relação que une os elementos variantes” (op.cit:23).  

Portanto, de acordo com o autor, a retórica opera com dois níveis de linguagem: a 

língua própria e a língua figurada, porque “a figura é uma operação que faz passar de um 

nível de linguagem a outro: isso supõe que o que é dito de maneira ‘figurada’ poderia ser dito 

de maneira direta, mais simples, mais neutra” (op.cit:20).  

O autor argumenta que os elementos constituintes de uma proposição retórica “são 

aqueles que sustentam as relações elementares: a análise das figuras da retórica indica 

simultaneamente quais são os elementos constituintes e quais as relações que existem entre 

eles” (op.cit.:25).  Continua, afirmando que “os elementos constituintes não recobrem 

necessariamente o conjunto de unidades de significação contidas na proposição, mas apenas 

aquelas que foram utilizadas conscientemente pelo criador em seu jogo retórico” (op.cit:26).   

Portanto, de acordo com ele, as relações que unem seus respectivos elementos podem 

ser de: identidade | similaridade | oposição | diferença. 

E as operações podem ser de: 

• Adjunção: um ou mais elementos fundamentais reunidos por proposições  idênticas; 

• Supressão: subtração de um ou mais elementos da proposição; e duas proposições 

derivadas; 

• Substituição: supressão seguida de adjunção; 

• Troca: duas substituições recíprocas. Dois elementos da proposição são permutados. 
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A configuração mais simples dos elementos constituintes de uma proposição 

estabelece relações de forma e conteúdo entre eles, conforme demonstrada no quadro 2.6 

abaixo. 

 

Quadro 2.2 - Relações de forma e conteúdo das operações retóricas 

 Relação das Formas 
Relação dos conteúdos Mesmos Outros Opostos 
Mesmos Identidade Similaridade Paradoxo 

Outros 
Similaridade de 
forma 

Diferença 
Oposição de 
forma 

Opostos Duplo sentido 
Oposição de 
conteúdo 

Oposição 
homológica 

Fonte: Jacques Durand (in Metz, 1974:26) 
 
 

3.1 CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS FIGURAS RETÓRICAS 

 

O resultado das relações e operações retóricas orientam na definição das figuras 

retóricas apresentadas na matriz de classificação geral mostrada no quadro 2.7 abaixo: 

 

Quadro 2.3 - Classificação geral das figuras de retórica 

Operação Retórica Relação entre 
elementos 
variantes 

A 
Adjunção 

B 
Supressão 

C 
Substituição 

D 
Troca 

1.Identidade Repetição Elipse Hipérbole Inversão 
2.Similaridade  

• de forma e  
• de conteúdo 

 
Rima 
Comparação 

Circunlocução 
 
Alusão 
Metáfora 

 
Hendíadis 
Homologia 

3.Diferença Acumulação Suspensão Metonímia Assíndeto 
4.Oposição  

• de forma e  
• de conteúdo 

 
Emparelhamento 
Antítese 

 
Dubitação 
Reticência 

 
Perífrase 
Eufemismo 

 
Anacoluto 
Quiasmo 

5.Falsas 
homologias  

• duplo sentido 
• Paradoxo 

 
 
Antanáclase 
Paradoxo 

 
 
Tautologia 
Preterição 

 
 
Trocadilho 
Antífrase 

 
 
Antimetábole 
Antilogia 

Fonte: Jacques Durand (in Metz, 1974:27) 
 

Quando utilizamos as falsas homologias, dependendo da operação, transmitimos o 

seguinte: 

• Adjunção: quando se adjunta, se soma para enfatizar o falso; 

• Supressão: suprime-se para destacar o que falta por não ser real; 
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• Substituição: ocorre uma substituição por proximidade; 

• Troca: ênfase na oposição, destacando-se o falso. 

Com base na matriz de operações retóricas e relações entre elementos variantes, 

Durand (1974) propõe um inventário das figuras na imagem publicitária, que passamos a 

observar como modelo para fazer um levantamento das figuras retóricas encontradas nas 

capas das revistas de informação do nosso corpus analítico.  

 

3.1.1 Figuras de Adjunção 

 

3.1.1.1 Repetição 

 

Ênfase na soma (adjunção) de elementos, ou de linguagens reforçando a identidade.  No modo 

visual, ela pode ser percebida através de repetições de fotografias idênticas. Utilizamos a capa 

com as fotos das pessoas que morreram no vôo 3054 para representar a figura de repetição. 

Apesar de serem fotografias de pessoas diferentes, a forma como foram dispostas na capa fez 

com que elas se igualassem na condição de mortas, como defende Set de Pantène (1966) ao 

afirmar: 

A repetição fotográfica pode aparecer como a expressão enfática da 
multiplicidade: a justaposição de fotos idênticas de um mesmo indivíduo 
pode ilustrar a utilização quotidiana de um mesmo produto ou mesmo um 
conjunto de indivíduos diferentes; este procedimento acaba por realizar ao 
nível da imagem a redução implicada pela numeração: contar é fazer 
abstração das diferenças (SET DE PANTÈNE, 1966 APUD DURAND, 
1974:28 ).  
 

 
Figura 2.38– Exemplo de figura de repetição 

 
Fonte: Editora Globo S.A. Capa da revista Época, edição 479, de 20.07.09 
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3.1.1.2 Rima e Comparação 

Rima: iguais ou similares em linguagens adjuntando significados;   

Comparação: proximidade de conteúdo. 

 

Figura 2.39– Exemplo de figura de comparação 

 
Fonte: Editora Globo S.A. Revista Carta Capital, edição 466, de 11.10.07 
 

3.1.1.3 Acumulação 

Por comparação de vários elementos. 

 

Figura 2.40– Exemplo de figura de acumulação 

 
Fonte: Editora Confiança Ltda. Capa da revista Carta Capital, edição de 461, de 06.09.07 
 

3.1.1.4 Emparelhamento 

Oposição, conjunto comparativo; 
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Figura 2.41– Exemplo de figura de emparelhamento 

 
Fonte: Editora Globo S.A. Capa da revista Veja, edição 2019, de 01.08.07 

 

3.1.1.5 Antítese 

 

Argumentos comparativos opostos. No modo visual, por exemplo, ela pode ser percebida por 

uma figura pela qual se opõem dois pensamentos de sentido. No exemplo da capa da Veja, 

abaixo, o leão feroz, representando o imposto que é subtraído de todo indivíduo, com gorro de 

Papai Noel, o bom velhinho que traz presente pra todo mundo. 

 
Figura 2.42– Exemplo de figura de antítese 

 
Fonte: Editora Globo S.A. Capa da revista Veja, edição2039, de 19.12.07 

 

 

3.1.1.6 Antanáclase 

 

Acréscimo de mais de uma imagem de um mesmo elemento dentro de uma relação de 

identidade de forma e oposição de conteúdo. No modo visual, por exemplo, ela pode ser 

percebida pela figura na qual se repete uma imagem já empregada, com novo matiz de 

significação (caso de falsa homologia).  
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Figura 2.43– Exemplo de figura de antanáclase 

 
Fonte: Editora Confiança Ltda. Revista Carta Capital, edição 476, de 26.12.07 

 

 

3.1.17 Paradoxo 

Dilema, falsa alternativa.  

 

Figura 2.44– Exemplo de figura de paradoxo 

 
Fonte: Editora Abril S.A. Capa da revista Veja, edição 2027, de 26.09.07 

 

 

3.1.2 Figuras de Supressão 

 

3.1.2.1 Elipse 

 

Supressão para dar ênfase pela falta. Pela imagem, a percepção de que alguma coisa está 

faltando, fazendo com que ela pareça incompleta. 
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Figura 2.45– Exemplo de figura de elipse 

 
Fonte: Editora Abril S.A. Capa da revista Veja, 2032, de 31.10.07 

 

3.1.2.2 Circunlocução 

 

Rodeios que não dizem exato o que é, provocando supressão. No modo visual, por exemplo, 

ela pode ser obtida pelo reflexo de uma pessoa no espelho, sem apresentar a própria pessoa 

(PERSAVON, 1964 apud DURAND, 1974:42). 

 

Figura 2.46– Exemplo de figura de circunlocução 

 
Fonte: Editora Abril S.A. Capa da revista Veja, 2029, de 10.10.07 
 
 

3.1.2.3 Suspensão 

 

Supressão dos elementos que diferenciam, enfatizando a diferenciação. Esta figura é utilizada 

por exemplo nos anúncios que ocupam as duas faces de uma mesma folha, a primeira página 

apresentando um texto ou uma imagem enigmática (RACORAMA, 1966 APUD DURAND, 

1974:43). 
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Figura 2.47– Exemplo de figura de suspensão 

 
Fonte: Editora Abril S.A. Capa da revista Veja, 2033, de 07.11.07 
 

3.1.2.3 Dubitação e Reticência 

Conclusão aberta ou com possibilidades expostas.  

Na dubitação hesita-se entre várias formas para transmitir um mesmo conteúdo (DURAND, 

1974:43) 

 

Figura 2.48– Exemplo de figura de dubitação 

 
Fonte: Três Editorial Ltda. Capa da revista IstoÉ, edição de 1986, de 21.11.07 

 

Na reticência, a pode ser obtida pela apresentação de uma tarja como censura ou inibição. 

Figura 2.49– Exemplo de figura de reticência 

 
Fonte: Editora Globo S.A. Capa da revista Época, edição 491, de 11.10.07 
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3.1.2.4 Tautologia e Preterição 

 

Casos de falsa homologia. 

Tautologia: visualmente, a apresentação do próprio produto, como se apenas sua presença 

dispensasse qualquer outro comentárioreforçando a idéia de valorizar ainda mais o que está 

sendo mostrado. 

 
Figura 2.50– Exemplo de figura de tautologia 

 
Fonte: Trê Editorial Ltda. Capa da revista IstoÉ, edição 1970, de 01.08.07 

 

Preterição:  apresentação de um  gesto de falso pudor; mostrar que está escondendo alguma 

coisa que fica à mostra. 

  
Figura 2.51– Exemplo de figura de preterição 

 
Fonte: Editora Editora Confiança Ltda. Capa da revista Carta Capital, edição 460, de 31.08.07 

 

3.1.3 Figuras de Substituição 

 

3.1.3.1 Hipérbole 

Ênfase na identidade pelo exagero ou minimização. 
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Figura 2.52– Exemplo de figura de hipérbole 

 
Fonte: Editora Abril S.A. Capa da revista Veja, 2033, de 07.11.07 
 

3.1.3.2 Alusão e Metáfora 

 

Alusão: substituição proximal  dentro de uma relação de similaridade de forma e diferença de 

conteúdo.  

Metáfora: substituição comparativa, com transferência de significado.  

 

Figura 2.53– Exemplo de figura de metáfora 

 
Fonte: Três Editorial Ltda. Capa da revista IstoÉ, edição 1984, de 07.11.07 
 
 

3.1.3.3 Metonímia 

 

Uma parte pelo todo, a diminuição ou recorte, o que sobra, a diferença. As substituições são 

as mais variadas: causa pelo efeito, efeito pela causa, objeto por seu destino, o todo pela parte 

(sinédoque). Na figura 2.54, o martelo é o objeto que representa o julgamento (destino). 
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Figura 2.54– Exemplo de figura de metonímia 

 
Fonte: Trê Editorial Ltda. Capa da revista IstoÉ, edição 1971, de 08.08.07 

 

3.1.3.4 Perífrase e Eufemismo 

 

Suavizar, atenuar a oposição. 

Perífrase apresentação, por exemplo, de uma sala de escola desarrumada, lembrando que os 

alunos estavam ali anteriormente. 

 

Figura 2.55– Exemplo de figura de perífrase 

 
Fonte: Editora Confiança Ltda. Capa da revista Carta Capital, edição 454, de 25.07.07 

 

Eufemismo: apresentação de uma imagem suavizada sobre o conceito que se tem de alguém 

ou de algum lugar.  
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Figura 2.56– Exemplo de figura de eufemismo 

 
Fonte: Editora Confiança Ltda. Capa da revista Carta Capital, edição 462, de 14.09.07 

 

3.1.3.5 Trocadilho e Antífrase 

 

Casos de falsa homologia. 

Trocadilho: visualmente pode ser obtida pela apresentação de um elemento pictórico em 

substituição ao correspondente verbal.  

 

Figura 2.57– Exemplo de figura de trocadilho 

 
Fonte: Editora Globo S.A. Capa da revista Época, edição 483, de 20.08.07 

 

Antífrase:  visualmente, ela pode ser percebida pelo emprego de uma imagem com sentido 

oposto ao verdadeiro. É usada como efeito estilístico para sugerir ironia ou evidenciar um 

tabu. 
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Figura 2.58– Exemplo de figura de antífrase 

 
Fonte: Editora Confiança Ltda. Capa da revista Carta Capital, edição 455, de 2707.07 

 

3.1.4 Figuras de Troca 

 

3.1.4.1 Inversão  

 

Troca de valores ou minimização de linguagens da identidade; visualmente, ela pode ser 

percebida pela apresentação de uma pessoa de costas ou de cabeça para baixo. 

 

Figura 2.59– Exemplo de figura de inversão 

 
Fonte: Editora Globo S.A. Capa da revista Época, edição 489, de 01.10.07 

 

3.1.4.2 Hendíadis e Homologia 

 

Hendíadis:  no modo visual, por exemplo, um objeto concreto - um pacote de detergente e um 

conceito abstrato – economia de gás (DURAND, 1974:48). Na figura 2.60, objetos concretos: 

mulher e criança na bicicleta e um cesto de frutos naturais; conceito abstrato: atitude de 

preservação do meio ambiente. 
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Figura 2.60– Exemplo de figura de hendíadis 

 
Fonte: Editora Abril S.A.Capa da revista Veja, edição 2031, de 24.10.07 

 

Homologia: apresentação de uma figura antes e depois de sofrer alguma transformação. 

 
Figura 2.61– Exemplo de figura de homologia 

 
Fonte: Três Editorial Ltda. Capa da revista IstoÉ, edição 1979, de 03.10.07 

 

3.1.4.3 Assíndeto 

 

Diferenciação por ausência; retirada de elementos explícitos. Pode ser percebida pela 

apresentação de uma imagem desconstruída, mostrando falta de coordenação entre as partes.  

 

Figura 2.62– Exemplo de figura de assíndeto 

 
Fonte: Editora Confiança Ltda. Capa da revista Carta Capital, edição 472, 28.11.07 
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3.1.4.4 Anacoluto e Quiasmo 

 

Concordância e discordância abrupta, quebra. 

Anacoluto apresentação de uma imagem impossível de acontecer na realidade. 

 

Figura 2.63– Exemplo de figura de anacoluto 

 
Fonte: Editora Confiança Ltda. Capa da revista Carta Capital, edição 458, 17.08.07 

 

Quiasmo:  apresentação de uma roupa de uma pessoa no corpo de outra, sapatos femininos 

usados por uma figura masculina.  

 

Figura 2.64– Exemplo de figura de quiasmo 

 
Fonte: Editora Confiança Ltda. Capa da revista Carta Capital, edição 475, 19.12.07 

 

3.1.4.5 Antimetábole e Antilogia 

Antimetábole: percepção de duas imagens iguais com ações diferentes. 
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Figura 2.65– Exemplo de figura de antimetábole 

 
Fonte: Editora Globo S.A. Capa da revista Época, edição477, de 09.07.07 

 

Antilogia:  apresentação de elementos contraditórios, ou seja, claro e escuro, preto & branco e 

colorido, etc. 

 

Figura 2.66– Exemplo de figura de antilogia 

 
Fonte: Três Editorial Ltda. Capa da revista IstoÉ, edição 1972, de 15.08.07 

 

 

Apesar das figuras retóricas serem identificadas por elementos dentro de uma imagem, 

é no todo que a mensagem produz seu significado e a retórica mostra seu estilo. É o conjunto 

que comunica a idéia como um todo. 
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CAPÍTULO 4 – METODOLOGIA GERAL 

 

A metodologia utilizada neste estudo teve o propósito de possibilitar a criação de 

mecanismos de investigação que pudessem servir de ferramenta para avaliação da 

comunicação visual da mensagem da capa de revista de informação, tendo em vista que o 

problema que motivou o interesse para realização desta pesquisa foi verificar quais são os 

padrões gráficos encontrados, de maneira recorrente, na linguagem gráfica pictórica das capas 

de revistas semanais de informação, responsáveis por atribuir funções de representação e 

interação no meio social onde circulam. 

A hipótese considerada nesta pesquisa foi a de que a análise das regularidades na 

sintaxe e composição gráfica de capas de revistas semanais de informação possibilitaria a 

verificação de conexões semânticas e pragmáticas associadas.  

Por esta razão, demos início a uma pesquisa exploratória em busca de uma base 

teórica que alicerçasse o conhecimento necessário sobre a comunicação do design gráfico e 

suas relações com outras áreas de interesse da pesquisa, para identificar uma metodologia que 

oferecesse condições de levantar argumentos que confirmassem ou refutassem a nossa 

hipótese. 

Compreendemos que tínhamos que nos orientar por teorias que considerassem o 

contexto social como um fator essencial para a ocorrência do processo de comunicação 

porque entendemos que o ato comunicativo do design de uma capa de revista é resultante da 

construção social do significado dentro de uma cultura compartilhada. Identificamos na 

Gramática do Design Visual (VG) de Gunther Kress e van Leeuwen (2006) um suporte 

teórico muito adequado para a compreensão dos conceitos de comunicação visual do design 

gráfico, com atenção à produção de significados, e também pelas indicações de parâmetros 

para a criação de uma ferramenta de análise na investigação das funções de representação e 

interação da capa.  

No entanto, a compreensão desses conceitos colocou em evidência a dimensão retórica 

da linguagem das capas, e por esta razão consideramos relevante incluir uma abordagem 

sobre figuras de linguagem, reconhecendo, neste aspecto, um crescimento na perspectiva do 

olhar investigativo para a função de representação da revista. Como ferramenta para os 

procedimentos de análise dos aspectos de estilo, fomos buscar em Durand (1974) os estudos 

realizados com imagens de anúncios publicitários que possibilitaram a ele a criação de um 

inventário visual de figuras retóricas.   
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Ao fazermos estas escolhas, consideramos que nossa metodologia abordou aspectos 

sintáticos, semânticos e pragmáticos do design gráfico, através de uma análise  quantitativa e 

qualitativa, com o intuito de obter, da forma mais completa possível, um panorama da 

representação da informação que circulou, nacionalmente, no período de julho a dezembro de 

2007, através das capas de suas revistas mais representativas. 

 

4.1 ANÁLISE 

 

4.1.1 Definição da Amostra 

 

A amostra foi constituída de todas as edições publicadas das revistas Veja, IstoÉ, 

Época e Carta Capital, do período compreendido entre 1º de julho a 31 de dezembro do ano 

de  2007, excetuando-se desta amostra as edições especiais. São vinte e seis (26) edições de 

cada revista, perfazendo-se um total de 104 exemplares. 

 

4.1.2 Composição do Corpus Analítico 

 

As imagens das capas foram obtidas no site de cada revista e organizadas em dossiês 

individuais por ordem cronológica, guardadas em pastas separadas por meses. Cada imagem 

foi arquivada, acompanhada de informações sobre número de edição e data de publicação.   

Inicialmente pensamos em constituir um dossiê apenas com as capas que 

apresentavam coincidências de tema ou de forma, mas depois se verificou que essa escolha 

poderia privilegiar mais o estudo das estratégias de linguagem adotadas por cada revista do 

que se chegar a um retrato da representação da informação como um todo.   

Por este motivo, optamos pela constituição de um corpus analítico que incluiu a 

observação de todas as capas do período selecionado, em busca de, com isso, possibilitar uma 

maior consistência nos resultados obtidos. 

 

4.1.3 Elaboração dos Instrumentos de Análise das Linguagens Gráficas 

 

O primeiro passo, depois de selecionarmos nosso universo de pesquisa, foi a 

elaboração das fichas de análise. A constituição dos itens da ficha obedeceu às sugestões de 

padrões de investigação sugeridos pela Gramática do Design Visual (VG), (GUNTHER 
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KRESS e VAN LEEUWEN, 2006), quanto aos aspectos das funções de representação, 

interação e composição da informação visual do design; e obedeceu aos critérios de 

classificação geral das figuras retóricas, de Jacques Durand (1974), quanto aos aspectos de 

estilo de linguagem.  

Como passo seguinte, criamos categorias temáticas, para a verificação de que assuntos 

foram tratados pelo foco de interesse das revistas de informação de maior circulação nacional 

no Brasil. Para este procedimento, procedemos a um levantamento de todos os assuntos 

apresentados nas capas e pensamos em uma classificação que organizasse os assuntos em 

temas mais gerais, de forma que cada capa passou a ser vista como pertencente a um dos 

temas já escolhidos.  

Com base nos interesses da pesquisa, começamos a criar uma ficha de análise que teve 

como campo ‘1’  espaço para o preenchimento de informações gerais  para a identificação da 

capa em referência, e o campo ‘2’ foi específico para a identificação da capa por tema, 

conforme pode ser observado na figura 3.1 abaixo: 

 

Figura 3.1 – Visualização do campo ‘1’ e ‘2’ da ficha de análise 

1. Informações Gerais: Capa da Revista  Edição Data 00.00. 2007 
2  Tema Principal 
�  comportamento �  educação �  esporte �  história �  med., ciência, bem estar e saúde  
�  meio ambiente �  política e economia �  profissões �  religião 
�  segurança pública �  tecnologia e negócios �  tragédia    

 

O terceiro passo foi a inclusão dos parâmetros de observação e análise procedentes dos 

conceitos da Gramática do Design Visual (VG). Os autores (2006) dividem a análise da 

comunicação do design gráfico em três estruturas, considerando as funções de representação, 

interação e composição textual. 

Portanto, o modelo de análise criado por nós levou em consideração esses três 

parâmetros e elaborou uma ficha dividida por unidades individuais para cada estrutura. 

Conforme se pode observar, o campo ‘3’ da ficha inicia a inclusão da primeira estrutura, que 

corresponde à análise da capa pela investigação da sua função de representação, e pode ser 

visualizado na figura 3.2 abaixo. 

 

Figura 3.2 – Visualização do campo ‘3’ da ficha de análise 

3 Estruturas de Representação 
3.1 Estruturas Representativas Narrativas na Comunicação Visual 
�  de processo � agentivo �  não-proj. �  ação  �  reação �  transacional �  não-transacional �  evento 
  �  projetivo �  reação não-transacional  �  proc. mental �  proc. verbal 
 �  de conversão 
�  de circunstância �  cenário �  vetor �  acompanhamento 
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3.2 Estruturas Representativas Conceituais na Comunicação Visual 
�  processo classificatório �  taxonomia explícita �  taxonomia oculta 
�  processo analítico 
�  processo simbólico �  atributivo simbólico �  sugestivo simbólico 

 

 

Quisemos, com a inclusão deste campo, avaliar a natureza pictórica da capa pelo víeis 

da representação. A imagem pode representar uma ação ou reação e por isso ser considerada 

narrativa. Por outro lado, ela pode representar pessoas, lugares ou coisas, de maneira estática. 

Neste caso, ser considerada conceitual. Portanto, as estruturas de representação dividem a 

imagem em dois tipos: narrativa e conceitual. 

 

Campo 3.1 – Estruturas Representativas Narrativas 

a) Processo: analisa os participantes principais;  
b) Circunstâncias: são processos secundários. Tem a ver com aspectos de plano de fundo quando estes interagem 

com participantes principais.  As circunstâncias de vetor incluem uma percepção de direção; as de 
acompanhamento, são de percepção de atrelamento em dois ou mais participantes; 

c) Processo agentivo: exprime o agente, aquele que pratica a ação; 
d) Processo de conversão: situação na qual uma ‘meta’ passa a ser ‘ator’ em outro processo;  
e) Não projetivo: é o processo de comunicação direta, sem mediação; 
f) Ação transacional: a equivalência visual de uma estrutura de frase de ação utilizando-se o verbo transitivo; 
g) Ação não-transacional: a equivalência visual de uma estrutura de frase de ação utilizando-se o verbo intransitivo; 
h) Reação transacional: a reação é própria do vetor que se forma com o olhar de um humano ou humanizado; ela é 

transacional quando é um olhar oblíquo para alguém ou alguma coisa representada na imagem; 
i) Reação não-transacional: é a situação em que o olhar oblíquo é dirigido para fora da imagem representada; 
j) Evento: é um processo de ação, onde a imagem de quem realiza a ação não é representada ou é minimamente 

representada; 
k) Projetivo: é o processo mediado por balões de pensamento ou de fala. Os caracterizados como de reação não-

transacional são aqueles mediados por telas de terminais de banco, de celular, cartazes, etc.  

 
Campo 3.2 – Estruturas Representativas Conceituais 

a) Processo classificatório: representa os participantes em termos de classe; 
b) Taxonomia explícita: presença de rótulos ou legenda;  
c) Processo analítico: representa os participantes em termos de estrutura; 
d) Processo simbólico: representa os participantes como símbolos;  
e) Atributivo simbólico: é o processo onde um participante atribui simbologia a outro; 
f) Sugestivo simbólico: é o processo onde o participante é ele próprio representativo do símbolo ;  

 

O campo ‘4’ da ficha traz os parâmetros de análise para investigação da função de 

interação da capa, e pode ser visualizado pela figura 3.3. 

 

Figura 3.3 – Visualização do campo ‘4’ da ficha de análise 

4 Estruturas de Interação na Comunicação Visual 
4.1 contato �  demanda �  oferta   
4.2 dist. social �  impessoal �  social �  pessoal|íntimo  
4.3 atitude �  subjetividade �  envolv. �  desprend. �  poder do leitor �  iguald de poder �  poder part.represent �  
objetividade �  orientação de ação �  orientação de conhecimento  
4.4 modalidade �  alta �  baixa 
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Esta estrutura analisa a interação entre os participantes representados na imagem e os 

participantes interativos (pessoas reais). 

Campo 4 – Estruturas de Interação 

a) contato de demanda: afere quando o participante representado dirige o olhar para o participante interativo 
(leitor); contato de oferta, ausência desse olhar; 

b) distância social: afere a relação entre participantes pelo sentimento de aproximação maior ou menor. Quando o 
participante representado é humano, o termo impessoal significa que a figura se apresenta inteira; social, da 
cintura pra cima; e íntimo, do ombro para cima; Esta pesquisa criou uma equivalência representação de coisas e 
lugares: até um terço de ocupação da página, é impessoal; até metade – pessoal; e mais da metade, íntimo. 

c) atitude: afere a relação entre os participantes interativos. Analisa se a imagem se apresenta já codificada ou não; 
se for apresentada em ângulo oblíquo, é subjetiva; se for apresentado em ângulo frontal, é objetiva. 

d) envolvimento e desprendimento: presença ou ausência de um contato visual com o participante representado em 
ângulo oblíquo horizontal; 

e) poder do leitor: imagem retratada em ângulo oblíquo de cima para baixo; 
f) poder do participante representado: imagem retratada em ângulo oblíquo de baixo para cima; 
g) igualdade de poder: imagem retratada em ângulo oblíquo, na altura do olhar do leitor; 
h) orientação de ação: imagem retratada em ângulo frontal; de acordo com a VG ela é orientada para ação porque 

ela pode significar ‘estar falando com o leitor’, como por exemplo: me veste, ou me toma três vezes ao dia, ou 
aprenda como montar minha lente, etc. 

i) orientação de conhecimento: imagem retratada em ângulo frontal, no sentido topo-base. Sentimento de domínio, 
conhecimento. 

j) Modalidade: valor de verdade de uma mensagem visual;  
k) Modalidade alta: a imagem parece como se tivesse sido tirada da vida real; 
l) Modalidade baixa: ausência de autenticidade da imagem. 

 

O campo ‘4.4.1’ da ficha traz a demonstração do que é aferido pelos marcadores de 

modalidade em uma escala que varia de mínimo para máximo. A escala é usada para avaliar a 

autenticidade de uma fotografia. Na pesquisa, só as fotografias não manipuladas entraram 

nesta avaliação. O campo pode ser visualizado abaixo. 

 

Figura 3.4 – Visualização do campo ‘4.4.1’ da ficha de análise 
M1. Saturação de cor (mínima - preto e branco; máxima – excesso) ............................................... Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5  
M2. Modulação de cor (mínima – chapada; máxima – variação tonal) ........................................... Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5 
M3. Diferenciação de cor (mínima – monocromia; máxima – diversificação) ................................ Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5 
M4. Contextualização (mínima–ausência de pl.de fundo; máxima–pres.detalhada de pl.de fundo) Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5 
M5. Representação (mínima – abstração; máxima - representação do real com detalhes) ............... Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5 
M6. Profundidade (mínima – ausência de perspectiva; máxima – perspectiva) .............................. Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5   
M7. Iluminação (mínima – muita sombra; máxima – muita iluminação) ........................................ Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5 
M8. Brilho (mínima – ausência de brilho; máxima – brilho intenso) .............................................. Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5 

 

O campo ‘5’ se refere às estruturas de composição e classificação imagética da capa. 

De acordo com a Gramática do Design Visual (VG), (2006), os três itens principais de 

avaliação da  estrutura de composição da informação são: valor, saliência e enquadramento. A 

saliência, que corresponde à identificação do elemento de maior hierarquia na informação da 

capa,analisa o elemento de maior atratividade na imagem. Porém, verificamos que para o 

nosso estudo não traria resultados práticos. Por este motivo, ao invés de elencarmos os 

elementos da imagem que, na nossa opinião, são considerados os mais salientes, fizemos a 
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inclusão, no campo ‘5’, para umaclassificação da imagem no que diz respeito ao seu grau de 

modalidade e, e passamos a investigar o processo de manipulação ou não sofrido pela imagem 

da capa (fig.3.5). 

Figura 3.5 – Visualização do campo ‘5’ da ficha de análise 

5. Estruturas de Composição e Classificação Imagética na Comunicação Visual 
5.1 valor informativo �  central �  página inteira �  circular �  tríptico vertical   �  tríptico horizontal 
 �  polarizado �  dado �  novo �  ideal  �  real 
5.2 classificação �  fotografia �  fotografia com desenho 3D �  fotografia com desenho 2D  
 �  fotografia com ausência de plano de fundo 
 �  desenho 3D �  infografia �  gráfico �  diagrama �  tabela  
 �  desenho 2D    
 �  ilustração �  caricatura �  síntese   
5.3 enquadramento �  desconexão �  listel �  barra �  vinheta �  moldura �  Box �  espaço em branco 
  �  contrastes de cor e tonalidade �  Outros   
 �  conexão �  vetores �  rimas visuais 
 

Campo 5 – Estruturas de Composição e Classificação Imagética 

a) Valor informativo: a posição da imagem varia seu valor informativo dependendo em que posição se encontra na 
página; 

b) Central: imagem centralizada; 
c) sangrado: imagem no limite da página 
d) circular: imagem ao centro perdendo importância em direção às margens; 
e) tríptico vertical: imagem estruturada em três partes no sentido vertical; 
f) tríptico horizontal: imagem estruturada em três partes no sentido horizontal; 
g) polarizado: polarização da imagem com relação à chamada principal.  
h) Dado: tem valor de informação já dada, familiar; 
i) Novo: tem valor de novidade; que pode surpreender;  
j) Ideal: valor de sonho, imagem que demonstra aonde se quer chegar; 
k) Real: informações reais, normalmente explicações sobre um produto; 
l) Fotografia: condição da fotografia não apresentar manipulação; 
m) Fotografia com desenho 3D: foto manipulada com acréscimo de desenho 3D; 
n) Fotografia com desenho 2D: foto manipulada com acréscimo de desenho 2D; 
o) Fotografia com ausência de plano de fundo: fotografia manipulada. O plano de fundo é subtraído; 
p) Enquadramento: estruturação de composição do design; 
q) Desconexão: o design apresenta uma estrutura por unidades de sentido. As desconexões podem apresentar 

separação utilizando um ou mais dos elementos gráficos descriminados; 
r) Conexão: vetores ou rimas visuais que conectam partes desconectadas de uma imagem. 

 

O campo ‘6’ traz a matriz de classificação das figuras retóricas, de Jacques Durand 

(1974) e serve de orientação para identificação das figuras retóricas visuais na imagem da 

capa. Pode ser visualizado na figura 3.6 abaixo: 

Figura 3.6 – Visualização do campo ‘6’ da ficha de análise 

Relação de elementos variantes Operações Retóricas 
 �  adjunção �  supressão �  substituição �  troca  
�  identidade �  repetição �  elipse �  hipérbole �  inversão 
�  similaridade de forma e �  rima �  circunlóquio �  alusão �  hendíadis 
 de conteúdo �  comparação  �  metáfora �  homologia 
�  diferença �  acumulação �  suspensão �  metonímia �  assíndeto 
�  oposição de forma e �  emparelh. �  dubitação �  perífrase �  anacoluto 
 de conteúdo �  antítese �  reticência �  eufemismo �  quiasmo 
�  falsas homologias de �  antanáclase �  tautologia �  trocadilho �  antimetábole 
 duplo sentido e de paradoxo �  paradoxo �  preterição �  antífrase �  antilogia 
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Dessa forma, a nossa ficha de análise apresentou esta configuração (fig.3.7):  

 

Figura 3.7 – Visualização da ficha de análise inteira 
 

Ficha de Análise 
1. Informações Gerais: Capa da Revista  Edição Data 00.00. 2007 
2  Tema Principal 
�  comportamento �  educação �  esporte �  história �  med., ciência, bem estar e saúde  
�  meio ambiente �  política e economia �  profissões �  religião 
�  segurança pública �  tecnologia e negócios �  tragédia     

3 Estruturas de Representação 
3.1 Estruturas Representativas Narrativas na Comunicação Visual 
�  de processo � agentivo �  não-proj. �  ação  �  reação �  transacional �  não-transacional �  evento 
  �  projetivo �  reação não-transacional  �  proc. mental �  proc. verbal 
 �  de conversão 
�  de circunstância �  cenário �  vetor �  acompanhamento 

3.2 Estruturas Representativas Conceituais na Comunicação Visual 
�  processo classificatório �  taxonomia explícita �  taxonomia oculta 
�  processo analítico 
�  processo simbólico �  atributivo simbólico �  sugestivo simbólico 

4 Estruturas de Interação na Comunicação Visual 
4.1 contato �  demanda �  oferta   
4.2 dist. social �  impessoal �  social �  pessoal|íntimo  
4.3 atitude �  subjetividade �  envolv. �  desprend. �  poder do leitor �  iguald de poder �  poder part.represent �  
objetividade �  orientação de ação �  orientação de conhecimento  
4.4 modalidade �  alta �  baixa 
4.4.1 Marcadores de modalidade (revista de informação se enquadra no padrão de código da compilação naturalística – rep. do real 
no grau máximo) 
M1. Saturação de cor (mínima - preto e branco; máxima – excesso) ............................................... Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5  
M2. Modulação de cor (mínima – chapada; máxima – variação tonal) ........................................... Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5 
M3. Diferenciação de cor (mínima – monocromia; máxima – diversificação) ................................ Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5 
M4. Contextualização (mínima–ausência de pl.de fundo; máxima–pres.detalhada de pl.de fundo) Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5 
M5. Representação (mínima – abstração; máxima - representação do real com detalhes) ............... Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5 
M6. Profundidade (mínima – ausência de perspectiva; máxima – perspectiva) .............................. Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5   
M7. Iluminação (mínima – muita sombra; máxima – muita iluminação) ........................................ Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5 
M8. Brilho (mínima – ausência de brilho; máxima – brilho intenso) .............................................. Escala: � 1  � 2  � 3  � 4  � 5 

5. Estruturas de Composição e Classificação Imagética na Comunicação Visual 
5.1 valor informativo �  central �  sangrado �  circular �  tríptico vertical   �  tríptico horizontal  
 �  polarizado �  dado �  novo �  ideal  �  real 
5.2 classificação �  fotografia �  fotografia com desenho 3D �  fotografia com desenho 2D  
 �  fotografia com ausência de plano de fundo 
 �  desenho 3D �  infografia �  gráfico �  diagrama �  tabela   
 �  desenho 2D    
 �  ilustração �  caricatura �  síntese   
5.3 enquadramento �  desconexão �  listel �  barra �  vinheta �  moldura �  Box �  espaço em branco 
  �  contrastes de cor e tonalidade �  Outros   
 �  conexão �  vetores �  rimas visuais 

 
6. Identificação das Principais Figuras Retóricas 
Elemento e percepção:  
 
Relação de elementos variantes Operações Retóricas 
  
 �  adjunção �  supressão �  substituição �  troca  
 
�  identidade �  repetição �  elipse �  hipérbole �  inversão 
�  similaridade de forma e �  rima �  circunlóquio �  alusão �  hendíadis 
 de conteúdo �  comparação  �  metáfora �  homologia 
�  diferença �  acumulação �  suspensão �  metonímia �  assíndeto 
�  oposição de forma e �  emparelh. �  dubitação �  perífrase �  anacoluto 
 de conteúdo �  antítese �  reticência �  eufemismo �  quiasmo 
�  falsas homologias de duplo sentido e �  antanáclase �  tautologia �  trocadilho �  antimetábole 
 de paradoxo �  paradoxo �  preterição �  antífrase �  antilogia 

 

N. revista - Ficha 00 
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A partir das respostas à ficha de análise, todos os dados foram organizados em 

planilhas individuais, por revista, para utilização posterior na consolidação dos dados 

principais.  

Os dados coletados compõem os apêndices e foram agrupados e organizados 

individualmente por revista, na seguinte ordem de apresentação: (Apêndice 1) REVISTA 

VEJA; (Apêndice 2) REVISTA ISTOÉ; (Apêndice 3) REVISTA ÉPOCA e (Apêndice 4) 

REVISTA CARTA CAPITAL. 

 

4.1.4 Análise das linguagens gráficas 

 

Conforme podemos observar, os temas gerais sugeridos para a classificação foram: 

comportamento; educação; esporte; medicina, ciência, bem-estar e saúde; meio ambiente; 

perspectiva histórica; política e economia; profissões; religião; segurança pública; tecnologia 

e negócios; e tragédia. 

A partir desta classificação, todas as capas foram classificadas e colocadas em uma 

tabela demonstrativa dos resultados quantitativos correspondentes a cada tema, a fim de 

proporcionar uma visualização das preferências das revistas naquele período, conforme 

apresentado na tabela 3.1 abaixo: 

 

Tabela 3.1 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de revistas 
por tema 

Temas Gerais  Veja  Istoé Época Carta 
Capital 

Total de incidências 
do tema 

comportamento 2 4 4 2  12 
educação   1 1  2 
esporte   1 2  3 
história 3     3 
medicina, ciência, bem estar e saúde 7 7 3   17 
meio ambiente 1     1 
política e economia 8 7 9 14  38 
profissões  1 1   2 
religião 1 3  1  5 
segurança pública 1  2 3  6 
tecnologia e negócios 1 1 2 2  6 
tragédia 2 3 3 1  9 
total de exemplares      104 
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Com relação às preferências por estruturas de representação, do tipo narrativo ou 

conceitual, as quatro revistas apresentaram o seguinte resultado:  

 

Tabela 3.2 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de revistas 
por tipo de representação 

Estruturas de Representação Veja IstoÉ Época Carta Capital 
Narrativas 16 10 16 19 
Conceituais 10 16 10 7 

 

As estruturas de representação narrativa de circunstância perfizeram um total de 

apenas 03 estruturas apresentadas e não adquiriram relevância para esta pesquisa; por isso é 

que elas não foram demonstradas. 

Todas as representações narrativas de processo foram agentivas. Isto quer dizer que 

não houve nenhum caso de processo de conversão. As representações narrativas agentivas 

podem ser do tipo não-projetivas ou projetivas. As não-projetivas são aquelas realizadas sem 

a mediação de artefatos digitais e conteúdos de percepção inscritos em botons, crachás, 

cartazes, etc. As capas que apresentaram conteúdo imagético de representação narrativa não-

projetiva estão assim distribuídas pelas quatro revistas: 

  

Tabela 3.3 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de revistas 
por tipos de ações e reações não-projetivas 

Estruturas narrativas não-projetivas Veja IstoÉ Época Carta Capital 
Ação transacional 2 1 2 1 
Ação não-transacional 1 3 3 6 
Reação transacional 2 1 0 0 
Reação não-transacional 7 1 7 11 
Evento 0 3 1 0 

 

Como já mencionamos, as projetivas são aquelas realizadas com a mediação de 

artefatos digitais e conteúdos de percepção inscritos em botons, crachás, cartazes, etc. As 

capas que apresentaram conteúdo imagético de representação narrativa projetiva estão assim 

distribuídas pelas quatro revistas: 

Tabela 3.4 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de revistas 
por tipos de reação e processos projetivos 

Estruturas narrativas projetivas Veja IstoÉ Época Carta Capital 
Reação não-transacional 4 1 2 1 
Processo mental 0 0 1 0 
Processo verbal 0 0 0 0 
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Com relação às preferências por estruturas de representação, do tipo conceitual, as quatro 

revistas apresentaram o seguinte resultado:  

 

Tabela 6 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de revistas 
por tipo de processo conceitual 

Estruturas de representação conceitual Veja IstoÉ Época Carta Capital 
Processo classificatório 2 6 6 4 
Processo analítico 4 4 4 1 
Processo simbólico 3 6 0 2 

 

Quanto às estruturas de interação, as quatro revistas apresentaram o seguinte resultado: 

 
Tabela 3.7 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de revistas 
por tipos de estrutura de interação 

Estruturas de interação Veja IstoÉ Época Carta Capital 
Contato do tipo demanda  4  12  10  3 
Contato do tipo oferta  22  14  16  23 
Distância social do tipo impessoal  5  6  7  9 
Distância social do tipo social  7  14  13  9 
Distância social do tipo pessoal|íntimo  14  6  6  8 
Atitude subjetiva de envolvimento  0  2  2  2 
Atitude subjetiva de desprendimento  7  7  9  7 
Atitude subj. poder do rep.interativo  0  0  0  1 
Atitude subj. de igualdade de poder  6  7  9  6 
Atitude subj. poder do rep.representado  1  2  2  2 
Atitude objetiva orientada para ação  19  16  14  13 
Atitude objetiva orientada para conhecimento  0  1  1  4 
Modalidade alta  4  1  2  5 
Modalidade baixa  22  25  24  21 

 

As fotografias avaliadas como não manipuladas foram submetidas à avaliação pelos 

marcadores de modalidade. Todas apresentaram seu ponto máximo no equilíbrio de uso de 

cada elemento, ou seja, na escala que varia de 1 a 5,isso quer dizer que todas atingiram maior 

incidência em torno do número 3. Este resultado demonstra que as fotografias não 

manipuladas das capas pesquisadas apresentaram alto grau de credibilidade. Apenas 11 capas 

das 104 analisadas utilizaram como recurso imagético a fotografia sem manipulação. O 

resultado, distribuído pelas diversas revistas está demonstrado abaixo:  
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Tabela 3.8 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de revistas 
por temas que constaram nas fotografias não manipuladas 

Temas representados por fotografia Veja IstoÉ Época Carta Capital 
Medicina, ciência, bem estar e saúde 1    
Política e economia 1 1 2 1 
Tragédia 2   1 
Segurança pública    2 

 

Quanto à estrutura de composição, as capas apresentaram os seguintes resultados, com 

relação à posição da imagem na capa: 

 

Tabela 3.9 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de revistas 
por valor informativo 

Estruturas de composição Veja IstoÉ Época Carta Capital 
Valor Informativo do tipo central 13 13 11  20 
Valor Informativo do tipo polarizado 13 13 15  6 

 

As capas com opção de centralização da imagem, apresentaram os seguintes 

resultados: 

 

Tabela 3.10 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de 
revistas por tipos de centralização pictórica 

Estruturas de composição central Veja IstoÉ Época Carta Capital 
Imagem sangrada 8 7 9  16 
Circular 5 3 1 2 
Tríptico vertical    1 
Tríptico horizontal    1 

 

As capas com opção de polarização na imagem, apresentaram o resultado conforme 

demonstração abaixo: 

 

Tabela 3.11 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de 
revistas por tipos de polarização imagética 

Estruturas de composição polarizada Veja IstoÉ Época Carta Capital 
Dado (lado esquerdo) 7 2 5 1 
Novo (lado direito) 4 8 9 5 
Ideal (topo)  4   
Real (base) 2 2 2  

 

As capas que utilizaram outros recursos imagéticos, ou fotografias manipuladas, 

apresentaram as seguintes escolhas:  
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Tabela 3.12 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de 
revistas pelo critério de utilização de recursos de manipulação imagética 

Imagens com recursos diversos Veja IstoÉ Época Carta Capital 
Fotografia não manipulada 4  1 2 5 
Fotografia + desenho 3D 5  11 3 9 
Fotografia + desenho 2D 5 5  6 5 
Fotografia com plano de fundo subtraído 3 5  12 3 
Fotografia + síntese 1    
Desenho 3D 9 4 3 3 
Caricatura    1 

 

A estrutura de composição analisou o enquadramento sob dois aspectos: desconexão e 

conexão. Os resultados apresentados pelas revistas foram: 

 
Tabela 3.13 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de 
revistas por tipo de enquadramento 

Enquadramento Veja IstoÉ Época Carta Capital 
Imagens que apresentaram desconexão 17 17 9 14 
Imagens que não apresentaram desconexão 9 9 17 12 

 

Os elementos gráficos considerados responsáveis pela desconexão previstos na 

pesquisa foram: listel, barras, vinhetas, molduras, boxes, medalhão, espaço em branco, 

contraste de cor e tonalidade e outros. Só houve registros dos elementos vinhetas, molduras, 

espaço em branco, contraste de cor e tonalidade e outros. 

 

Tabela 3.14 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de 
revistas por tipos de elementos de desconexão 

Elementos de desconexão Veja IstoÉ Época Carta Capital 
Vinhetas  -  1 - - 
Molduras  6  4 4 5 
Espaço em branco  -  - - - 
Contraste de cor e tonalidade  10  12 5 8 
Outros  1   1 

 

Os elementos gráficos considerados como conexão para imagens desconectadas, 

previstos na pesquisa foram: vetores e rimas visuais. O resultado está demonstrado abaixo: 
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Tabela 3.15 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de 
revistas por tipos de elementos de conexão 

Elementos de conexão Veja IstoÉ Época Carta Capital 
Vetores 5 8 3 5 
Rimas visuais - - - - 

 

As capas foram avaliadas também pelo estilo retórico. Por meio da Retórica, esta 

pesquisa quis avaliar o estilo da linguagem utilizada pelas revistas, nas suas escolhas de 

representação. A identificação das figuras retóricas obedeceu aos critérios de classificação 

geral da figuras retóricas de Jacques Durand (1974).  De todas as figuras elencadas na matriz 

de Durand (1974), apenas as figuras de alusão, antimetábole e antítese não foram identificadas 

por este estudo. Todas as que foram marcadas estão demonstradas abaixo, junto com dados 

quantitativos por revista. 

Considerando-se a ordem de preferência de uso de figuras retóricas pelas revistas, 

temos o seguinte resultado: 

 

Tabela 3.16 - Demonstração dos resultados quantitativos da divisão das capas de 
revistas por ordem decrescente de preferência de uso 

Metáfora 25 
Suspensão 13 
Antífrase 7 
Tautologia 7 
Inversão 6 
Trocadilho 6 
Elipse 5 
Hendíadis 5 
Hipérbole 5 
Comparação 4 
Homologia 3 
Reticência 3 
Anacoluto 2 

Metonímia 2 
Preterição 2 
Quiasmo 2 
Repetição 2 
Acumulação 1 

Antanáclase 1 

Antilogia 1 

Assíndeto 1 
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Cinrcunlóquio 1 

Dubitação 1 

Eufemismo 1 

Paradoxo 1 
Perífrase 1 
Rima 1 

 

 

4.1.5 Observação dos Resultados da Análise 

 

De acordo com o que podemos observar, o tema ‘política e economia’ foi o tema mais 

freqüente nas capas das revistas de informação; em segundo lugar, o tema ‘medicina, ciência, 

bem estar e saúde’, e em terceiro lugar, ‘comportamento’. 

O tema ‘política e economia’ incluiu assuntos diversos relacionados ao governo e ao 

mercado financeiro, com destaque para assuntos relacionados aos escândalos do mensalão e 

Renan Calheiros. O cenário externo foi representado pelas figuras de Hugo Chaves e Bush. 

Abaixo, uma amostra de capas relacionadas ao tema da ‘política e economia’, representada 

pelas diversas revistas, por ordem cronológica de julho a dezembro de 2007. 

 

Figura 3.8 - Amostra das capas das revistas Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital, 
correspondentes ao tema ‘Política e Economia’, relativo ao período de julho a dezembro 
de 2007 
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Fonte: Editora Abril S.A., para as revistas Veja; Três Editorial Ltda., para as revistas IstoÉ; Editora 
Globo S.A., para as revistas Época; Editora Confiança, para as revistas Carta Capital. 

 

O segundo tema mais freqüente foi ‘medicina, ciência, bem estar e saúde’. Ele variou 

por questões relacionadas às doenças mais atingidas pela pressão de um do dia-a-dia 

estressante. Seria curioso pensar que tanto interesse assim teria uma relação de causa e efeito, 

do tipo: a mídia ‘envenena e faz adoecer’ e ela mesma se preocupa em oferecer informação e 

orientação sobre como cuidar. Esta reflexão parte da observação de que em uma amostra de 

17 (dezessete) capas sobre o tema, apenas 5 (cinco) não fazem referência a doenças ou 

exames de checkup, conforme pode ser observado na figura 3.9 abaixo. 

 

Figura 3.9 - Amostra das capas das revistas Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital, 
correspondentes ao tema ‘Medicina, Ciências, Bem Estar e Saúde’, relativo ao período 
de julho a dezembro de 2007 
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Fonte: Editora Abril S.A., para as revistas Veja; Três Editorial Ltda., para as revistas IstoÉ; Editora 
Globo S.A., para as revistas Época; Editora Confiança, para as revistas Carta Capital. 

 

 

O terceiro tema mais freqüente foi ‘comportamento’. Ele foi bem variado e esteve 

relacionado às questões de interesse geral da sociedade, como por exemplo, educação dos 

filhos, novos ricos, acesso ilimitado dos filhos à internet, liberação sexual, etc. A amostra, 

com as capas sobre o tema, é apresentada na figura 3.10 a seguir: 
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Figura 3.10 - Amostra das capas das revistas Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital, 
correspondentes ao tema ‘Comportamento’, relativo ao período de julho a dezembro de 
2007 

    

    

   

 

Fonte: Editora Abril S.A., para as revistas Veja; Três Editorial Ltda., para as revistas IstoÉ; Editora 
Globo S.A., para as revistas Época; Editora Confiança, para as revistas Carta Capital. 

 

O índice, relativamente elevado, atingido pelo tema ‘tragédia’ se deveu às 

circunstâncias específicas do chamado caos aéreo daquele ano. É possível que esta freqüência 

não venha se repetindo do mesmo modo.  

Portanto, a tragédia a que se referem às capas foi decorrente de um clima de muita 

comoção que se instalou no país, na época, provocado por uma situação de fragilidade no 

sistema viário como um todo. Assístíamos a um acidente aéreo atrás do outro, problemas de 

atrasos nos aeroportos e por fim, a história culminou com um acidente sem precedentes na 

história do Brasil. Esse episódio específico foi a destruição do avião da TAM, quando caiu no 

aeroporto de Congonhas, São Paulo, matando muitas pessoas, em julho de 2007. O assunto foi 

muito relevante, principalmente porque, no bojo dessa discussão, estavam sendo avaliadas as 

questões de segurança aérea e logística nos aeroportos. As capas referentes ao tema podem ser 

observadas abaixo: 
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Figura 3.11 - Amostra das capas das revistas Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital, 
correspondentes ao tema ‘Tragédia’, relativo ao período de julho a dezembro de 2007 

    

    

 

   

Fonte: Editora Abril S.A., para as revistas Veja; Três Editorial Ltda., para as revistas IstoÉ; Editora 
Globo S.A., para as revistas Época; Editora Confiança, para as revistas Carta Capital. 

 

Conforme ficou demonstrado, a inclusão do campo ‘2’ com o objetivo de fazer uma 

verificação quantitativa dos temas mais freqüentes, possibilitou a esta pesquisa uma visão 

geral dos interesses das quatro revistas em estudo, pelo período de seis meses, de julho a 

dezembro de 2007. Os demais temas, de menor incidência no período, podem ser observados 

pelas fichas, em anexo. 

Quanto ao item sobre a função de representação das capas, campo ‘3’, podemos 

observar uma preferência, no período, pela representação narrativa, mas o responsável por 

esta demonstração é a representação através da ‘reação não-transacional’. Isto significa que a 

maioria das revistas optou por rostos olhando para fora da capa.  

Este tipo de representação é muito comum na amostra observada e pode ser resultado, 

muitas vezes, de uma foto tirada a uma distância maior, como, por exemplo, alguém em seu 

lugar de atuação, olhando para uma pessoa ou uma cena. A partir dessa primeira imagem, o 

fotógrafo faz o corte em close, de forma que a imagem da pessoa representada fica 

descontextualizada, sem se saber o que ou para quem ela estava olhando. Este recurso é muito 
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explorado nas revistas porque dá margem ao leitor fazer muitas conjecturas a respeito. O 

leitor da revista constrói o sentido a partir de sua experiência e crença de maneira mais livre, 

com menos amarração por parte da imagem. Exemplos de utilização desse recurso: 

 
Figura 3.12 - Seleção das capas das revistas Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital, que 
ilustram o conceito de estrutura narrativa não-projetiva de reação não-transacional 

    

Fonte: Editora Abril S.A., para as revistas Veja; Três Editorial Ltda., para as revistas IstoÉ; Editora 
Globo S.A., para as revistas Época; Editora Confiança, para as revistas Carta Capital. 

 

Com relação ao campo ‘4’, referente à estrutura de interação, foi relevante a 

preferência por contato do tipo ‘oferta’, em vez do tipo ‘demanda’. O tipo ‘demanda’ é o 

resultado da representação de humanos ou humanizados que olham diretamente para o leitor 

da revista, que, de acordo com VG, estabelece um contato de solicitação | demanda (fig3.13). 

  

Figura 3.13 Seleção das capas das revistas Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital, que 
ilustram o conceito de estrutura de interação por contato do tipo ‘oferta’ 

    
Fonte: Editora Abril S.A., para as revistas Veja; Três Editorial Ltda., para as revistas IstoÉ; Editora 
Globo S.A., para as revistas Época; Editora Confiança, para as revistas Carta Capital. 

 

O contato do tipo ‘oferta’ é toda representação que não é de demanda. De acordo com 

a VG seria o equivalente a se ter informações em oferta como em um display. Alguns 

exemplos de contato do tipo ‘oferta’ podem ser observados na figura 3.14 abaixo: 
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Figura 3.14 Seleção das capas das revistas Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital, que 
ilustram o conceito de estrutura de interação por contato do tipo ‘oferta’ 

    

Fonte: Editora Abril S.A., para as revistas Veja; Três Editorial Ltda., para as revistas IstoÉ; Editora 
Globo S.A., para as revistas Época; Editora Confiança, para as revistas Carta Capital. 

 

A linguagem pictórica da capa também foi avaliada pelo padrão naturalístico da 

imagem, através do campo ‘5’ da ficha de análise. Das 104 (cento e quatro) capas avaliadas, 

apenas 12 (doze ) foram consideradas não manipuladas, no sentido de preservar a fotografia 

dos recursos de sobreposição com desenhos, sínteses, subtração de plano de fundo, etc. Todas 

podem ser observadas na figura 3.15 a seguir: 

 

Figura 3.15 - Seleção das capas das revistas Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital, que 
ilustram o conceito de padrão naturalístico das fotografias 
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Fonte: Editora Abril S.A., para as revistas Veja; Três Editorial Ltda., para as revistas IstoÉ; Editora 
Globo S.A., para as revistas Época; Editora Confiança, para as revistas Carta Capital. 

 

O campo ‘6’ teve o propósito de fazer um levantamento do estilo de linguagem das 

capas, através da verificação do uso de uma linguagem conotativa. Esta avaliação se baseou 

no conceito de retórica visual de Jacques Durand (1974) e teve o propósito de conhecer o 

estilo de cada  revista, bem como levantar quais figuras retóricas foram mais freqüentemente 

usadas nas capas, no período de julho a dezembro de 2007.  

Podemos observar que as figuras retóricas mais utilizadas foram a metáfora, que é a 

substituição comparativa, com transferência de significado e a suspensão, que consiste em 

criar um clima de suspense pelo retardamento de um elemento da mensagem.  Os exemplos 

de metáfora e suspensão podem ser vistos abaixo: 

 

Figura 3.16 - Seleção das capas das revistas Veja que ilustram o conceito de figuras 
retóricas visuais de metáfora e suspensão 

  
Metáfora Suspensão 
 
Fonte: Editora Abril S.A., para as revistas Veja; Três Editorial Ltda., para as revistas IstoÉ; Editora 
Globo S.A., para as revistas Época; Editora Confiança, para as revistas Carta Capital. 
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4.1.6 Tratamento dos Resultados 

 

Os dados nos possibilitaram realizar uma análise qualitativa dos diversos aspectos da 

linguagem imagética das capas e  osos gráficos percentuais nos apresentaram o panorama da 

representação da informação na amostra pesquisada.  

Estas análises foram possíveis, graças à investigação pormenorizada dos elementos 

que constituíram a imagem de cada uma das revistas, que agora passamos a demonstrar dentro 

de quadros com informações individuais e consolidadas para a categoria ‘ revista de 

informação’. 
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Primeiro aspecto: Temas mais incidentes 

 
Quadro 3.1 - Representação percentual dos temas apresentados nas imagens das capas 
das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação 
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Quadro 3.2 - Representação percentual das estruturas de representação narrativas e 

conceituais nas imagens das capas das revistas de informação, no período de julho a 

dezembro de 2007 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista informação 
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Quadro 3.3 - Representação percentual das estruturas de representação narrativas não-
projetivas nas imagens das capas das revistas de informação, no período de julho a 
dezembro de 2007 
Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação 
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Quadro 3.4 - Representação percentual das estruturas de representação narrativas 

projetivas nas imagens das capas das revistas de informação, no período de julho a 

dezembro de 2007 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação 
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Quadro 3.5 - Representação percentual das estruturas de representação conceitual nas 

imagens das capas das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação 
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Quadro 3.6 - Representação percentual das estruturas de interação nas imagens das 

capas das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 – Aspecto do 

tipo de contato 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação  
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Quadro 3.7 - Representação percentual das estruturas de interação nas imagens das 

capas das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 – Aspecto da 

distância social 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação  
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Quadro 3.8 - Representação percentual das estruturas de interação nas imagens das 

capas das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 – Aspecto da 

subjetividade e objetividade 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação  
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Quadro 3.9 - Representação percentual da estrutura de interação nas imagens das capas 

das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 – Aspectos da 

subjetividade quanto ao envolvimento e relações de poder 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação  
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Quadro 3.10 - Representação percentual da estrutura de interação nas imagens das 

capas das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 – Aspectos de 

objetividade 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação  
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Quadro 3.11 - Representação percentual da estrutura de interação nas capas das 

revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 – Aspectos da 

modalidade (valor de verdade da imagem) 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação  
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Quadro 3.12 - Representação percentual dos temas apresentados nas imagens das capas 

das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 com relação ao uso 

da fotografia não manipulada 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação  
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Quadro 3.13 - Representação percentual das estruturas de composição nas imagens das 

capas das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 – Aspecto do 

valor informativo da imagem 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação  
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Quadro 3.14 - Representação percentual das estruturas de composição nas imagens das 

capas das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 – Opções por 

imagem centralizada 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação  
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Quadro 3.15 - Representação percentual das estruturas de composição nas imagens das 

capas das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 – Opções por 

imagem polarizando com sua chamada na capa 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação  
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Quadro 3.16 - Representação percentual das estruturas de composição nas imagens das 

capas das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 – Recursos de 

manipulação da imagem 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação  
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Quadro 3.17 - Representação percentual das estruturas de composição nas imagens das 

capas das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 – Aspectos de 

enquadramento 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação  
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Quadro 3.18 - Representação percentual das estruturas de composição nas imagens das 

capas das revistas de informação, no período de julho a dezembro de 2007 – Elementos 

de desconexão e conexão 

Revista Veja Revista IstoÉ 

Revista Época Revista Carta Capital 

Resultado consolidado para a categoria de revista de informação  
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Quadro 3.19 - Representação percentual das figuras retóricas mais freqüentes 

apresentadas nas imagens das capas das revistas de informação, no período de julho a 

dezembro de 2007. Resultado consolidado para a categoria de revista de informação 

 
 

 

4.1.7 Discussão dos Resultados 

 

Nesta pesquisa assumimos uma posição de adoção a uma proposta nova de 

metodologia para o design, porque consideramos que a construção do conhecimento, muitas 

vezes, decorre de novas costuras por diferentes disciplinas.   

O olhar da Gramática do Design Visual (2006) nos deu parâmetros para a elaboração 

de uma ficha de análise que pode investigar aspectos da comunicação do design sob o ponto 

de vista de suas três dimensões comunicativas: sintaxe, semântica e pragmática.  Os conceitos 

de Retórica Visual de Jacques Durand (1974), nos possibilitaram verificar o estilo retórico da 

linguagem imagética das capas, com o levantamento das figuras de estilo mais 

freqüentemente usadas nas revistas em estudo. 

O percurso traçado até aqui incluiu a análise de 104 (cento e quatro ) capas, 

detalhadamente observadas, e as atividades realizadas conduziram aos objetivos desta 

pesquisa que buscou: 

• Identificar os padrões gráficos recorrentes da linguagem imagética editorial, 

responsáveis por atribuir a função de representação das capas de revistas de 

informação;  
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• Identificar os padrões gráficos recorrentes da linguagem imagética editorial, 

responsáveis por atribuir a função de interação entre os diversos participantes do 

processo comunicacional, mediados pelas capas de revistas; 

O que podemos observar pelos resultados nas tabelas e gráficos, que os temas mais 

abordados no período foram, por ordem decrescente, ‘política e economia’, ‘medicina, 

ciências, bem estar e saúde’ e ‘comportamento’. 

Com relação a este aspecto, as revistas Veja e IstoÉ apresentaram resultados mais 

aproximados, da mesma forma que a revista Época e Carta Capital. Essas duas últimas 

apresentaram o tema ‘política e economia’ com bastante distância dos outros temas. 

Com relação às funções de representação, as revistas Veja, Época e Carta Capital  se 

assemelharam na opção da preferência por capas narrativas, ou seja, aquelas capas que 

apresentam idéia de movimento pela presença de vetores e também apresentam reações, que 

são determinadas pelo olhar de alguém representado. Diante desta constatação, tivemos a 

curiosidade de contabilizar o número de capas com figuras humanas ou humanizadas (animais 

e caricaturas). O resultado foi previsível: um número de setenta e seis (76) capas em um total 

de cento e quatro (104) apresentam figuras humanas ou humanizadas, ficando apenas vinte e 

oito (28) com outras representações. A revista IstoÉ apresentou um resultado contrário, ou 

seja, demonstrou preferência por capas conceituais. 

Como acabamos de mencionar, o grande responsável pela ocorrência de capas 

narrativas foi o uso do processo de reação não-transacional; recurso muito usado pelos 

fotógrafos, e consiste em apresentar as pessoas em close, olhando para fora da capa. Este 

recurso é considerado extraordinário pela mídia porque provoca curiosidade e ao mesmo 

tempo faz com que o leitor se sinta livre para construir o significado que quiser a partir do que 

ficou solto na mensagem. Em certo ponto, isso poderia estimular também a adesão do leitor à 

revista, porque contribui para provocar um diálogo próprio entre os dois, na medida em que a 

revista não conclui a mensagem pelo leitor, muitas vezes afastando-o. Este fator, 

provavelmente, também influenciou a grande incidência da figura de linguagem de 

‘suspensão’, pelo motivo que acabamos de comentar: ‘existe uma coisa no ar’.  

Novamente, aqui também, as revistas Veja, Época e Carta Capital se assemelharam, 

enquanto a IstoÉ mostrou preferência por processos de ação não-transacional, do tipo 

equivalente à estrutura de uma frase utilizando-se um verbo intransitivo. 

Quanto aos processos narrativos considerados projetivos, todas as revistas se 

encontraram. Este processo se caracteriza pela mediação na comunicação de artefatos digitais, 
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cartazes, botons ou balões de pensamento e de fala. No caso da estrutura narrativa de processo 

mental, o ‘pensador’ é o agente e o balão, o conteúdo de pensamento. No caso do processo 

verbal, o ‘orador’ é o agente e o balão é o conteúdo de fala. As revistas apresentaram o 

terceiro tipo de estrutura narrativa projetiva, que é representada pelo processo de reação não-

transacional. Neste caso, o leitor é o agente e a informação é o conteúdo de percepção. 

Quanto à representação conceitual, as revistas Época e Carta Capital fizeram a escolha 

pelo processo classificatório, puxando a tendência para o resultado a favor deste tipo. Ele 

consiste em apresentar pessoas, coisas e lugar em termos de classe. Como por exemplo, um 

anúncio de vários relógios de uma relojoaria; ou grupo das pessoas que receberam destaque 

na luta contra a dengue. Nestas estruturas a relação entre os representados (elementos 

representados) é de espécie. A Veja optou pelo processo analítico, que é a representação em 

termos de estrutura, em uma relação parte-todo. E a IstoÉ atingiu um índice alto de processo 

simbólico, empatando com o processo classificatório. 

Quanto à estrutura de interação, o aspecto ‘contato’ atingiu unanimidade na opção 

‘oferta’, que consiste em tudo o que não é uma figura humana ou humanizada olhando 

diretamente para o leitor. O contato visual já caracteriza a ‘demanda’.  

No aspecto de distância social, a revista de informação preferiu o contato do tipo 

social. A revista que mais apresentou impessoalidade foi a Carta Capital e a Veja trouxe o 

índice de maior intimidade. 

A objetividade foi maior que a subjetividade em todas as quatro revistas e quando a 

opção foi pela imagem subjetivada, elas também se mostraram unidas na preferência pela 

forma de desprendimento e igualdade de poder. Na objetividade, o ângulo frontal foi a opção 

mais adotada. É uma opção de orientação à ação. De acordo com Gunther Kress e van 

Leeuwen (2006), a visão frontal de coisas e pessoas estimula o leitor a uma ação. A título de 

ilustração, exponho abaixo algumas possíveis orientações: 
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Figura 3.17 - Exemplos das capas das revistas Veja, IstoÉ e Época que trazem o 
processo de interação de objetividade com orientação à ação 

    
Fonte: Três Editorial Ltda., para as capas da IstoÉ; Editora Globo S.A., para a capa da Época; Editora 
Abril S.A., para a capa da Veja. 

 

O aspecto da modalidade confirma a opção das revistas por imagens bastante 

manipuladas. A modalidade alta se refere à fotografia no padrão realístico.  As fotografias não 

manipuladas pelas quatro revistas, fizeram capa dos temas ‘política e economia’, ‘medicina, 

ciências, bem estar e saúde’, ‘tragédia’ e ‘segurança pública’. 

Quanto à estrutura de informação, as três revistas: Veja, IstoÉ e Época apresentaram 

empate na escolha entre capas centrais ou polarizadas, puxando a tendência da categoria. A 

Carta Capital apresentou uma preferência forte pela informação da imagem de maneira 

centralizada. Porém, todas as revistas combinaram na opção ‘sangrada’, ‘página inteira’ ao 

invés de circular ou tríptica. 

No entanto, ao fazer a opção pela imagem polarizada, com exceção da Veja, todas as 

outras  preferiram a opção pelo ‘novo’, ou seja, a imagem ancorada pela chamada principal. 

Nesta situação a chamada é a informação já familiar e a imagem é a novidade, o que pode 

surpreender o leitor. 

Com relação aos recursos de manipulação pictórica, a preferência da categoria ficou 

em fotografia acrescentada por desenho em 3D. Neste aspecto, as revistas IstoÉ e Carta 

Capital se assemelharam, enquanto a Veja utiliza mais o desenho 3D e a Época, a fotografia 

mais o desenho 2D. 

Por último, o enquadramento mostrou um certo equilíbrio no uso de imagens com 

contrastes marcantes em cor e tonalidade e moldura na realização das desconexões. A Carta 

Capital apresentou preferência por esta opção. 

Ao longo da análise, algumas questões foram bastante interessantes. Uma delas, é o 

caso de algumas comunalidades por temas ou por formas. Por exemplo: 

A mesma revista, a Época, faz uma representação parecida para os casos de vítimas. A 

primeira, mortos do acidente aéreo. A segunda, vítimas de câncer que conseguiram superar a 

Informe-se Junte-se a nós Assista-nos Regule a sua 



160 

 

doença. Por aqui se pode, inclusive, se fazer uma comparação entre a objetividade orientada 

para ação e orientada para o conhecimento. De acordo com Gunther Kress e van Leeuwen 

(2006), a primeira pede uma ação e a segunda é a idéia do domínio, do conhecimento.  

 

Figura 3.18 - Exemplos das capas da revista Época com formas de representação 
similares 

  
Fonte: Editora Globo S.A., capas da revista Época, edições 479, de 20.07.09 e 
499, de 10.12.09. 

 

Outro caso é o apresentado nas capas Carta Capital e Época. Uma, mostra o presidente 

Lula omisso e a outra, um presidente em dúvida. As duas apresentam a imagem pela direita, 

ou seja no campo do ‘novo’, indo em encontro à VG que diz que é reservado para a esquerda 

o familiar, o que todo mundo sabe e para a direita é a surpresa ou novidade.  

 

Figura 3.19 - Exemplos das capas das revistas Carta Capital e Época com formas de 
representação similares 

  

Fonte: Editora Confiança Ltda., capa da revista Carta 
Capital, edição 453, de 16.07.09 e Editora Globo S.A., 
capa da revista Época, edição 494, de 05.11.09. 

 

As últimas imagens, mostradas abaixo, deixam clara a questão da função de 

representação das capas de revista. Vale lembrar que, decorrente do contexto político e 
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econômico que se viveu no período de julho a dezembro de 2007, fica fácil observar que o 

sistema judiciário estava bastante fragilizado. Dessa forma, foi curioso identificar que o 

aplauso à Justiça quando veio, não foi para a instituição, mas para um ministro isoladamente, 

identificado, dessa forma, por três das quatro revistas.  

 

Figura 3.20 - Exemplos das capas das revistas Veja, Época e IstoÉ com representação da 
imagem do Ministro Joaquim Barbosa 

   
Fonte: Editora Abril S.A., capa 
da revista Veja, edição 2024, de 
05.09.09 

Fonte: Editora Confiança Ltda., 
capa da revista Carta Capital, 
edição 485, de 03.09.09 

Fonte: Três Editorial Ltda., capa 
da revista IstoÉ, edição 1989, de 
07.12.09 

 

Para concluir, a revista de informação, representada pelas revista Veja, IstoÉ, Época e 

Carta Capital, no período de julho a dezembro de 2007, apresentou o seguinte perfil: 

• Tema mais abrangente – política e economia 

• Estrutura de representação – narrativa (fotos com pessoas olhando para fora da capa) 

• Estrutura de interação – contato do tipo ‘oferta’, distância do tipo ‘social’, objetividade 

nas fotos, com orientação para ação (ângulo frontal), modalidade baixa (fotos 

manipuladas com acréscimos de desenho 3D). 

• Estrutura de composição – valor informativo central (imagem de página inteira) 

 

4.1.8  Conclusões da Análise  

 

Neste capítulo, descrevemos as metodologias empregadas para a pesquisa. A 

Gramática do Design Visual (VG) de Gunther Kress e van Leeuwen, (2006), foi adotada 

como suporte teórico através da oferta de parâmetros para a investigação das funções de 

comunicação das capas; o texto sobre Retórica e Imagem Publicitária, de Jacques Durand 

(1974), nos deu as bases analíticas para a identificação do estilo retórico da linguagem visual. 
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Criamos um modelo de ficha que se mostrou adequada como instrumento de análise para a 

metodologia desenvolvida por este estudo.  

A escolha da VG foi justificada por ser a capa um artefato gráfico de mediação na 

comunicação entre a produção da revista e seu público leitor, portanto, analisá-la sob o ponto 

de vista da comunicação visual atendeu aos propósitos desta pesquisa. Da mesma forma, 

entendemos que uma abordagem retórica pode contribuir para a formação de um retrato do 

estilo de linguagem adotado em capas de revistas de informação, na medida em que 

entendemos a capa como gênero discursivo por excelência, pois temos como pressuposto que 

ela é o primeiro contato visual de um possível leitor, influenciando-o para a compra da revista 

com muita sedução e convencimento. 

Todas as etapas foram descritas com detalhes, de maneira a proporcionar um 

entendimento passo a passo, incluindo a visualização da ficha de análise, as descrições dos 

itens dos campos constantes da ficha e todo o processo de coleta de dados e tratamento das 

informações quantitativamente e qualitativamente. 

Acreditamos que a abordagem metodológica adotada, com a inserção dos parâmetros 

de representação, interação e composição da VG (2006), para aferição das funções de 

representação e interação das capas, representou um modelo metodológico eficiente, com 

informações que se complementaram, contemplando diferentes aspectos de comunicação das 

imagens representadas.  

Por esta razão, admitimos que os parâmetros para a investigação do poder de 

comunicação do design, baseado nos conceitos da Gramática do Design Visual foram  

fundamentais para o estudo da comunicação do design gráfico e seus conceitos poderão trazer 

outras abordagens, além das apresentadas por esta pesquisa, bem como o conceito de Retórica 

Visual de Durand (1974), para a identificação de figuras de linguagem nas imagens das capas. 
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CAPÍTULO 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa estudamos as capas das revistas brasileiras semanais de informação, 

através das revistas Veja, IstoÉ, Época e Carta Capital. Nossa proposta teve o intuito de 

analisar a linguagem visual gráfica pictórica dessas capas, propondo uma nova metodologia 

de investigação, com a criação de um modelo de análise que levou em consideração os 

parâmetros de verificação da Gramática do Design Visual de Gunther Kress e van Leeuwen 

(2006) e os estudos de Retórica Visual de Jacques Durand (1976), através do Quadro geral de 

Figuras de Linguagem.   

Consideramos que um mercado editorial que oferece várias revistas do mesmo 

segmento a, praticamente, o mesmo público leitor, ratifica, para a área do Design Gráfico, a 

importância das capas como mediação entre a instância de produção da revista e a instância de 

recepção do leitor e demonstra a relevância de uma configuração visual gráfica que precisa 

levar em conta os fatores ligados à eficácia das informações pictóricas pelo levantamento dos 

aspectos sintáticos, semânticos e pragmáticos, constituintes da atividade projetual do design e 

cujas bases conceituais pertencem ao arcabouço teórico do Design da Informação. 

Elaboramos a ficha de análise de pesquisa considerando a necessidade de verificação 

das funções de representação e de interação nas estruturas de composição dos projetos 

gráficos de capa, o que nos proporcionou investigar, respectivamente, os aspectos semânticos, 

pragmáticos e sintáticos do design, revelando que a boa aplicabilidade desses conceitos para 

os objetivos editoriais propostos por esse segmento, faz da linguagem visual gráfica pictórica 

uma ferramenta poderosa na disputa das revistas por fatias de mercado, reforça a identidade 

da revista junto ao público leitor e pode auxiliar nas estratégias de venda das editoras. 

Ao longo desta pesquisa, percebemos que as capas das revistas de informação, em 

comparação às revistas de outros gêneros, apresentam um componente a mais na formação da 

configuração de seu design; de caráter semântico, que se anuncia de forma incompleta, como 

uma espécie de ‘gancho’ (expressão da mídia televisiva quando se trata de prender o 

expectador para o próximo capítulo de uma novela), despertando curiosidade nos possíveis 

leitores com relação ao desdobramento do que não somente está representado, mas 

principalmente pela forma como está representado. 

Não é sem razão, portanto, que os resultados obtidos demonstraram uma incidência 

maior de imagens narrativas nas capas em comparação às imagens conceituais, considerando-

se que as estruturas visuais de representação narrativa apresentam ações e eventos em 
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processos de mudança e transitoriedade; logo, situações pictóricas que sugerem ‘contar uma 

história’ são excelentes alternativas como ponto de partida quando se quer oferecer um bom 

argumento visual para que as pessoas se sintam curiosas em busca de um desfecho que será 

revelado apenas com a leitura da matéria no interior da revista.  

Chegamos assim, a nossa primeira constatação: existe uma preferência das revistas de 

informação por capas com imagens narrativas, evidenciando, dessa forma, que esse tipo de 

linguagem visual vende mais para o gênero ‘informação’.  

Este resultado ainda é mais significativo se considerarmos que o segmento demonstrou 

que as representações narrativas do tipo ‘ação não-transacional’ foram as mais freqüentes. As 

imagens que correspondem a esse tipo apresentam uma estrutura onde a ação do participante 

(o ator) não encontra uma ‘meta’, fazendo com que a linguagem pictórica se equivalha a um 

‘tease40’, potencializando, dessa forma, o poder de atratividade do design, na medida em que 

o leitor é levado a perceber o olhar para fora da revista por parte do ‘ator’ como um enigma, 

já que não está representado, na capa, para onde ele está olhando. Segundo Gunther Kress e 

van Leeuwen (2006), isso termina por provocar, ainda mais, a curiosidade do possível leitor e, 

como conseqüência, o impulso à compra da revista.   

Apesar de o público leitor das quatro revistas serem pessoas provenientes das mesmas 

classes sociais e desenvolverem hábitos de leitura de informação semelhantes, o leitor da 

IstoÉ encontra na capa de sua revista de informação uma preferência por representações 

conceituais e não narrativas, como demonstra o segmento. Ainda, analisando apenas a 

representação narrativa, quando se trata da preferência pelo tipo da imagem representada, as 

revistas Veja, Época e Carta Capital convergem para o tipo não-transacional, enquanto que a 

IstoÉ apresenta um empate entre este tipo e o tipo chamado ‘evento’, que é caracterizado pela 

representação pictórica apenas da ‘meta’, sem a representação do ator que exerce a ação até 

ela. 

Dessa forma, podemos afirmar que as abordagens de representação evidenciam 

aspectos semânticos estudados pelo Design da Informação atrelados à sua sintaxe. Foram 

analisados pelos parâmetros da Gramática do Design Visual, através da verificação das 

estruturas de representação estudadas por esta pesquisa e dessa forma, podemos observar que 

as capas das quatro revistas analisadas apontam para a revista IstoÉ como um contraponto às 

outras três, no que concerne à forma de representação revelada pela configuração de seu 

design. 

                                                 
40 Provocação, suspense. 
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Com relação às estruturas de interação, ou seja, quanto aos aspectos pragmáticos 

verificados e referentes aos ‘tipos de contatos’ mais freqüentes apresentados pelas capas, 

observamos um consenso entre as quatro revistas pela preferência pelo tipo ‘oferta’, que é 

caracterizado pela circunstância de o leitor ser o sujeito que olha e o participante 

representado, quer seja objeto, lugar ou sujeito, o que é olhado. Quanto à distância social 

estabelecida pela configuração do design das capas, o segmento demonstrou uma preferência 

pela chamada ‘distância social’, que representa o participante em plano médio. Neste aspecto 

a revista Veja mostrou preferir representar os participantes em close e a Carta Capital dividiu 

a preferência entre plano médio e aberto, revelando um tom mais impessoal no trato desta 

questão. Ainda, quanto aos aspectos de subjetividade e objetividade, todas optaram pela 

preferência de imagens objetivas, sem ângulos oblíquos específicos. Por último, observamos, 

também, um consenso no que se refere a uma linguagem pictórica permeada com recursos de 

fotografia e desenho, principalmente em 3D (tridimensional). 

O que nos pareceu relevante, a partir das observações acima, é que, com exceção dos 

aspectos de interação referentes a uma atitude da revista de distância social dos participantes 

representados, todas elas procuram estabelecer uma interação com o leitor utilizando padrões 

visuais semelhantes. 

As considerações sobre como as estruturas de composição estão representadas nas 

capas, utilizando-se os padrões da Gramática do Design Visual que divide o valor informativo 

da mensagem em central ou polarizado, nos revelam a preferência do segmento pela 

informação central e sangrada. Neste aspecto, a revista Época é a única que se contrapõe ao 

resultado consolidado encontrado para o segmento e a revista Carta Capital radicaliza pela 

opção centralizada e sangrada em detrimento de uma apresentação polarizada. As revistas 

Veja e IstoÉ, praticamente, não mostram preferência. 

Quanto a utilização de recursos gráficos de desconexão, as revistas Veja, IstoÉ e Carta 

Capital são muito semelhantes, ao passo que a revista Época mostra imagens mais contínuas. 

Quando se trata da preferência pelo recurso gráfico de desconexão o consenso é geral pela 

preferência no contraste de cor e tonalidade. 

Os discursos produzidos pela área do design, através da identificação das figuras de 

retórica visual, mostraram uma maior freqüência na utilização de uma linguagem metafórica e 

de suspensão. Isto nos leva ao começo do texto das considerações finais, onde nós afirmamos 

que a linguagem visual gráfica pictórica do design de capa precisa ter um componente a mais, 

que faz com que o indivíduo, ao se deparar com uma capa de revista de informação, seja 

provocado na sua curiosidade e pague pra ver o que vem depois, na parte interna da revista. 
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Por tudo que foi exposto, podemos afirmar que, de um modo geral, as revistas 

semanais brasileiras de informação seguem os mesmos padrões visuais, com pequenas 

variações. O que nos parece mais relevante na formação da identidade de cada uma é o víeis 

ideológico do discurso. Observamos, por exemplo, que a metáfora é a figura de linguagem 

mais usada; o que varia é essa metáfora ser usada para propósitos de convencimento para 

adesão a uma ou outra causa. Da mesma forma, as estruturas de representação, de interação e 

de composição se assemelham dentro de um padrão de linguagem visual. Contudo, podemos 

dizer que, a partir da amostra estudada, identificamos as revistas Veja e Época como muito 

próximas na forma de organização visual dos recursos gráficos do Design. A Veja, mais 

tendenciosa no discurso sistemático contra o Governo Federal. A revista IstoÉ foi mais 

diversificada nos temas trazidos  e nos pareceu mais afeita a representações, muitas vezes, 

caracterizadas por excesso de informação visual. A revista Carta Capital é o oposto da IstoÉ, 

graficamente falando e também quanto aos temas, pois foi a que mais concentrou suas 

matérias de capa na categoria ‘Política e Economia’. Mais rígida na variação de modos de 

representação. Quanto ao víeis ideológico, faz contraponto com a Veja, na defesa das 

questões relacionadas ao governo federal.  

Todas essas considerações levam em conta os resultados observados, mas também 

traduzem nosso olhar de acordo com nosso contexto social, cultural e político. A comunicação 

visual da informação depende da participação do leitor. Parafraseando Fernando Pessoa: “o 

que vemos não é o que vemos, senão o que somos”, portanto, chegamos a mais uma 

conclusão: a de que a nossa percepção, que é influenciada pelas experiências vividas, é a que 

molda o nosso olhar.  

Apesar disso, mesmo com um olhar que reflete a nossa história na construção do 

significado de uma imagem, ela sempre estará cumprindo alguma função. 

Na tentativa de buscar posições conceituais que se encontram, colocamos lado a lado 

as possíveis correspondências entre as funções da imagem descritas por Twyman (1985) e as 

descritas por Gunther Kress e van Leeuwen (2006) e por Jacques Durand. 
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Quadro 5.1 . Possível correspondência das funções da imagem segundo Twyman, 
Gunther Kress e van Leeuwen e Jacques Durand 

Twyman Gunther Kress e van Leeuwen 
De descrição: retrata a realidade; são as 
fotografias, desenhos realistas e documentos. 
De localização: representa as relações de 
localização; são os mapas. 
De narração: cria uma narrativa/história com 
as imagens. 

De representação 

De instrução: é uma seqüência de imagens 
explicativas de um processo de uso de 
alguma coisa. 
De aprazimento: é usar a imagem como 
estímulo para despertar emoções. 

De interação 

De resolução de problemas: a imagem 
representa idéias abstratas com o objetivo de 
transmitir a mensagem. 

De composição 

Twyman Jacques Durand 
De persuasão: a imagem é utilizada como 
força retórica. 

De retórica visual 

 

Com esta pesquisa, procuramos demonstrar a aplicação de uma nova metodologia para 

a análise do design gráfico, através dos parâmetros fornecidos pela Gramática do Design 

Visual (VG) de Gunther Kress e van Leeuwen (2006) e do conceito de Retórica Visual de 

Jacques Durand (1974). As atividades de análise demonstraram que os parâmetros da VG, de 

fato, conseguiram servir de indicadores para aferição das funções de representação e interação 

da capa e a matriz de classificação geral das figuras retóricas forneceu orientação satisfatória 

para a identificação de figuras retóricas visuais nas capas das revistas de informação. 

Conferimos que toda mensagem só produz significados se estiver inserida em um 

contexto social compartilhado. 

Para nós, a pesquisa atingiu plenamente os seus objetivos. O modelo da ficha de 

análise, criada por nós, atendeu, de maneira adequada, aos requisitos da investigação. E para 

terminar, baseados nos resultados da pesquisa, podemos fazer uma espécie de ‘retrato falado’ 

do segmento ‘revista brasileira de informação’, considerando-se características mais 

freqüentes. São as seguintes:  

• A imagem da capa é do tipo sangrado. 

• A função de representação corresponde à imagem de reação do tipo não-transacional. 

• Os diversos aspectos observados quanto à função de interação são:  

• Contato:oferta; 

• Distância: social; 
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• Atitude: objetividade; 

• Modalidade baixa. 

• O estilo da linguagem é marcado pelas figuras retóricas visuais de metáfora e 

suspensão. 

Esta pesquisa, de uma maneira geral, demonstrou que a partir de padrões gráficos 

pictóricos é possível verificarmos a representação gráfica da informação no Brasil. Apesar de 

termos considerado a importância da aplicação de um estudo como este, através das revistas 

de informação, estamos conscientes de que conseguimos abordar apenas alguns aspectos. Por 

esta razão, acreditamos que novas pesquisas utilizando os mesmos parâmetros e associações 

podem ser realizadas, com o intuito de contribuir para a consolidação dos resultados aqui 

obtidos. 

Esperamos ter contribuído para a área do Design Gráfico com novas propostas de 

investigação do design, assim como, ter contribuído para orientar a atividade projetual de 

novas publicações, através de novas bases de análise. E, finalmente, gostaríamos que a 

disseminação desta pesquisa oferecesse condições para o desenvolvimento de um novo 

suporte teórico da investigação da representação gráfica. 
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APÊNDICE 1 – REVISTA VEJA 
 
 
a) Campo ‘2’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.1 - Distribuição quantitativa por temas apresentados nas capas da revista Veja 
do período de julho a dezembro de 2007 

Tema principal   

 comportamento 2 
 história 3 
 medicina, ciência, bem estar e saúde 7 
 meio ambiente 1 
 política e economia 8 
 religião 1 
 segurança pública 1 
 tecnologia e negócios 1 
 tragédia 2 
  total de revistas 26 

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 

Quadro 3.1 - Distribuição das edições por temas apresentados nas capas da revista Veja 
do período de julho a dezembro de 2007 

Comportamento Veja2017;Veja2025; 
Educação  
Esporte  
História Veja2028; Veja2034; Veja2038; 
Medicina, ciências, bem estar 
e saúde 

Veja2015; Veja2016; Veja2023; Veja2027; Veja2032;Veja2035; Veja2037; 

Meio ambiente Veja2031; 
Política e economia Veja2020; Veja2021; Veja2022; Veja2024; Veja2026; Veja2033; Veja2036; 

Veja2039; 
Profissões  
Religião Veja2040; 
Segurança Pública Veja2030; 
Tecnologia e negócios  
Tragédia Veja2018; Veja2019; 

 

b) Campo 3 da ficha de análise - Dados coletados  
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Tabela 3.2 - Apresentação dos dados quantitativos das estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Veja, do período de julho a dezembro de 
2007 

Estruturas Representativas     
1| Narrativas   16 
 de processo   16 
   agentiva 16 
   não projetiva 12 
   ação transacional 2 
   ação não-transacional 1 
   reação transacional 2 
   reação não-transacional 7 
   evento   
   projetiva 4 
   reação não-transacional 4 
   processo mental   
   processo verbal   
 de conversão     
 circunstância cenário 1 
   vetor   
   acompanhamento   
2| Conceituais   10 
 processo classificatório   2 
   com taxonomia 2 
   sem taxonomia   
 processo analitico   4 
 processo simbólico   4 
   atributivo simbólico 3 
   sugestivo simbólico 1 

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 

Quadro 3.2 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Veja do período de julho a dezembro de 
2007 – Narrativas de circunstância. 

Cenário Veja2028; 
Vetor Veja2028; 
Acompanhamento - 
 

Quadro 3.3 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Veja, do período de julho a dezembro de 
2007 – Narrativas não-projetivas 

Ação transacional Veja2025; Veja2040; 
Ação não-transacional Veja2018; 
Reação transacional Veja2017; 
Reação não-transacional Veja2021; Veja2024; Veja2026; Veja2027; Veja2028; Veja2034; Veja2038; 
Evento  
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Quadro 3.4 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Veja, do período de julho a dezembro de 
2007 – Narrativas projetivas. 

Reação não-transacional Veja2015; Veja2016; Veja2023; Veja2032; 
Processo mental  
 

Quadro 3.5 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Veja, do período de julho a dezembro de 
2007 – Representações conceituais. 

Taxonomia explícita Veja2019; Veja2022; 
Taxonomia oculta  
Analítica Veja2030; Veja2031; Veja2035; Veja2037; 
Atributivo simbólico Veja2020; Veja2036; 
Sugestivo simbólico Veja2033; Veja2039; 
 

b) Campo ‘4’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.3 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de interação das capas 
da revista Veja, do período de julho a dezembro de 2007 

Estruturas de Interação       
1| contato     26 
   demanda   4 
   oferta   22 
2| distância social     26 
   impessoal   5 
   social   7 
   íntimo   14 
3| atitude     7 
   subjetividade por âng. horizontal   7 
     envolvimento   
     desprendimento 7 
   subjetividade por âng. vertical   7 
     poder leitor   
     iguald. de poder 6 
     poder representado 1 
   objetividade   19 
     orien ação 19 
     orien conh   
4| modalidade     26 
   alta   4 
   baixa   22 

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 
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Quadro 3.6 - Distribuição das edições correspondentes à estrutura de interação das 
capas da revista Veja, do período de julho a dezembro de 2007 

Demanda Veja2031; Veja2037; Veja2039; 
Oferta Veja 2015; Veja2016; Veja2017; Veja2018; Veja2019; Veja2020; Veja2021; 

Veja2022; Veja2023; Veja2024; Veja2025; Veja2026; Veja2036; Veja2027; 
Veja2028; Veja2030; Veja2032; Veja2033; Veja2034; Veja2035; Veja2038; 
Veja2040; 

Impessoal Veja2020; Veja2021; Veja2025; Veja2031; 
Social Veja2022; Veja2024; Veja2028; Veja2030; Veja2038; Veja2039; Veja2040; 
Íntimo Veja2015; Veja2016; Veja2017; Veja2018; Veja2023; Veja2026; Veja2032; 

Veja2033; Veja2034; Veja2035; Veja2036; Veja2037; 
Envolvimento  
Desprendimento Veja2021; Veja2024; Veja2025; Veja2027; Veja2028; Veja2033; Veja2034; 
Poder do leitor  
Igualdade de poder Veja2021; Veja2024; Veja2027; Veja2028; Veja2033; Veja2034; 
Poder do representado Veja2025; 
Orientação de ação Veja2015; Veja2016; Veja2017; Veja2018; Veja2019; Veja2020; Veja2023; 

Veja2022; Veja2026; Veja2030; Veja2031; Veja2032; Veja2035; Veja2036; 
Veja2037; Veja2038; Veja2039; Veja2040; 

Orientação de conhec.  
Modalidade alta Veja2018; Veja2019; Veja2026; Veja2037; 
Modalidade baixa Veja2015; Veja2016; Veja2017; Veja2020; Veja2021; Veja2022; Veja2023; 

Veja2024; Veja2025; Veja2027; Veja2028; Veja2030; Veja2031; Veja2032; 
Veja2033; Veja2034; Veja2035; Veja2036; Veja2038; Veja2039; Veja2040; 

 

b) Campo 4.4.1 da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.4 - Demonstração do comportamento dos marcadores de modalidade nas 
fotografias consideradas não manipuladas das capas da revista Veja, do período de 
julho a dezembro de 2007, para possível visualização de uma tendência. 

Marcadores de modalidade – escala de 1 a 5 1 2 3 4 5 

Saturação de cor   2 2  
Modulação de cor  1 3   
Diferenciação de cor  1 3   
Contextualização 2  1 1  
Representação   1 2 1 
Profundidade 2   2  
Iluminação  1 2 1  
Brilho  2 1 1  
Total 4 5 13 9 1 
 

Temas que atingiram modalidade alta 

(2) Tragédia, edição 2018, de 25.07; edição 2019, de 01.08 

(1) Política e economia, edição 2026, de 19.09 

(1) Medicina, ciência, bem estar e saúde, edição 2037, 05.12 
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Diagrama 3.1 - Aproximação da indicação em escala da posição dos marcadores de 
modalidade das fotografias consideradas não manipuladas, presentes nas capas da 
revista Veja,  do período de julho a dezembro de 2007 

 

 mínima - preto e branco máxima - saturação de cor 

Saturação de cor   
 modalidade média 
 mínima - chapada máxima - variação tonal  

Modulação de cor   
 modalidade média 
 mínima -  monocromia máxima- diversificação 

Diferenciação de cor   
 modalidade média 
 
 mínima- ausência de plano de fundo máxima-presença detalhada 

Contextualização   
 modalidade média 
 mínima-abstração máxima – represent. do real com detalhes 

Representação   
 modalidade média 
 mínima- ausência de perspectiva máxima- perspectiva  

Profundidade   
 modalidade média 
 mínima- muita sombra máxima- muita iluminação 

Ilulminação   
 modalidade média 
 mínim- ausência de brilho máxima-brilho intenso 

Brilho   
 modalidade média  

 

b) Campo 5 da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.5 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de composição das capas 
da revista Veja, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao seu valor 
informativo  

Valor informativo    
  central   13 
    página inteira 9 
    circular 4 
    triptico vertical   
    tríptico horizontal   
  polarizado   13 
    dado 7 
    novo 4 
    ideal   
    real 2 
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Tabela 3.6 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de composição das capas 
da revista Veja, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao aspecto de 
classificação imagética 

Classificação imagética 
  fotografia não manipulada 4 
  fotografia + desenho 3D 5 
  fotografia + desenho 2D 5 
  Fotografia – pl. de fundo 3 
  fotografia + síntese 1 
  fotografia + caricatura   
  desenho 3D  
  desenho 2D  
  caricatura  
  síntese  
  infografia  
  gráfico  
  diagrama  
  tabela  
 

Tabela 3.7 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de composição das capas 
da revista Veja, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao aspecto do 
enquadramento 

Enquadramento      
  desconexão   17 
   listel   
   barra   
   vinheta   
   molduras 6 
   box   
   espaço em branco   
   contraste de cor e tonalidade 10 
   outros 1 
 conexão   5 
   vetores 5 
   rimas visuais   

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 

 

Quadro 3.7 - Distribuição das edições correspondentes à estrutura de composição das 
capas da revista Veja, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao seu valor 
informativo, classificação imagética e enquadramento 

Página inteira Veja2018; Veja2019; Veja2021; Veja2022; Veja2025; Veja2034; Veja2036; 
Circular Veja2015; Veja2016; Veja2026; Veja2032; Veja2033; 
Tríptico vert.  
Tríptico horiz  
Dado Veja2020; Veja2030; Veja2035; Veja2037; Veja2038; Veja2039; Veja2040; 
Novo Veja2024; Veja2027; Veja2028; Veja2031; 
Ideal  
Real Veja2017; Veja2023; 



177 

 

Fotografia Veja2018; Veja2019; Veja2026; Veja2037; 
Fotografia com 3D Veja2016; Veja2020; Veja2021; Veja2025; Veja2038; 
Fotografia com 2D Veja2017; Veja2028; Veja2030; Veja2034; 
Fotografia sem  pl.fundo Veja2024; Veja2031; Veja2033; 
Desenho 3D Veja2015; Veja2023; Veja2027; Veja2032; Veja2035; Veja2036; Veja2039; 

Veja2040; 
Desenho 2D  
Caricatura  
Fotografia com síntese Veja2022; 
Desconex.contraste Veja2015; Veja2016; Veja2017; Veja2018; Veja2019; Veja2022; Veja2028; 

Veja2036; Veja2038; Veja2040; 
Outros Veja2038; 
Desconex. moldura Veja2016; Veja2017; Veja2022; Veja2023; Veja2025; Veja2027; 
Desconex. Vinheta  
Conexão vetor Veja2018; Veja2019; Veja2023; Veja2025; Veja2028; 

 

b) Campo ‘6’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.8 - Apresentação das figuras retóricas identificadas nas capas da revista Veja, 
no período de julho a dezembro de 2007 

suspensão 6 
metáfora 5 
antífrase 3 
elipse 2 
trocadilho 2 
hendíadis 2 
homologia 2 
comparação 1 
paradoxo 1 
circunloquio 1 
tautologia 1 
hipérbole 1 
metonímia 1 

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 

 

Quadro 3.8 - Distribuição das edições correspondentes às figuras retóricas identificadas 
nas capas da revista Veja, no período de julho a dezembro de 2007 

Acumulação  

Anacoluto  

Antanáclase  

Antífrase Veja2020; Veja2026; Veja2039; 

Antilogia  

Assíndeto  

Cinrcunlóquio  

Comparação Veja2034; 

Dubitação  
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Elipse Veja2032; 

Eufemismo  

Hendíadis Veja2030; Veja2031; 

Hipérbole Veja2025; 

Homologia Veja2028; Veja2038; 

Inversão  

Metáfora Veja2016; Veja2018; Veja2020; Veja2021; Veja2037; 

Metonímia Veja2035; 

Paradoxo Veja2027; 

Perífrase  

Preterição  

Quiasmo  

Repetição  

Reticência  

Rima  

Suspensão Veja 2017; Veja2019; Veja2024; Veja2033; Veja2036; Veja2040; 

Tautologia Veja2022; 

Trocadilho Veja2015; Veja2023; 
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APÊNDICE 2 – REVISTA ISTOÉ 

 

a) Campo ‘2’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.9 - Distribuição quantitativa por temas apresentados nas capas da revista 
IstoÉ, do período de julho a dezembro de 2007 

Tema principal   

 comportamento 4 
 medicina, ciência, bem estar e saúde 7 
 política e economia 7 
 profissões 1 
 religião 3 
 tecnologia e negócios 1 
 tragédia 3 
  total de revistas 26 

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 

Quadro 3.9 - Distribuição das edições por temas apresentados nas capas da revista 
IstoÉ, do período de julho a dezembro de 2007 

Comportamento IstoÉ1966; IstoÉ1968; IstoÉ1985; IstoÉ1986; 
Educação  
Esporte  
História  
Medicina, ciências, bem 
estar e saúde 

IstoÉ1973; IstoÉ1978; IstoÉ1979; IstoÉ1982; IstoÉ1983; IstoÉ1987; IstoÉ1988; 

Meio ambiente  
Política e economia IstoÉ1967; IstoÉ1974; IstoÉ1975; IstoÉ1977; IstoÉ1984; IstoÉ1989; IstoÉ1991; 
Profissões IstoÉ1976; 
Religião IstoÉ1972; IstoÉ1980; IstoÉ1990; 
Segurança Pública  
Tecnologia e negócios IstoÉ1981; 
Tragédia IstoÉ1969; IstoÉ1970; IstoÉ1971; 

 

b) Campo ‘3’ da ficha de análise - Dados coletados  
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Tabela 3.10 - Apresentação dos dados quantitativos das estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista IstoÉ, do período de julho a dezembro de 
2007 

Estruturas  Representativas     
1| Narrativas   10 
 de processo   10 
   agentiva 10 
   não projetiva 9 
   ação transacional 1 
   ação não-transacional 3 
   reação transacional 1 
   reação não-transacional 1 
   evento 3 
   projetiva 1 
   reação não-transacional 1 
   processo mental   
   processo verbal   
 de conversão     
 circunstância cenário  2 
   vetor   
   acompanhamento   
2| Conceituais   16 
 processo classificatório   6 
   com taxonomia 6 
   sem taxonomia   
 processo analitico   4 
 processo simbólico   6 
   atributivo simbpólico 3 
   sugestivo simbólico 3 

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 

Quadro 3.10 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista IstoÉ, do período de julho a dezembro de 
2007 – Narrativas de circunstância 

Cenário IstoÉ1969; IstoÉ1971; 
Vetor  
Acompanhamento  

 

Quadro 3.11 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista IstoÉ, do período de julho a dezembro de 
2007 – Narrativas não-projetivas 
Ação transacional IstoÉ1981; 

Ação não-transacional IstoÉ1969; IstoÉ1981; IstoÉ1982IstoÉ1987; 

Reação transacional IstoÉ1968; 

Reação não-transacional IstoÉ1967; 

Evento IstoÉ1974; IstoÉ1979; IstoÉ1985; 
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Quadro 3.12 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista IstoÉ, do período de julho a dezembro de 
2007 – Narrativas projetivas 

Reação não-transacional IstoÉ1973; 
Processo mental  

 

Quadro 3.13 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista IstoÉ, do período de julho a dezembro de 
2007 – Representações conceituais 

Taxonomia explícita IstoÉ1966; IstoÉ1970; IstoÉ1971; IstoÉ1977; IstoÉ1986; IstoÉ1989; 

Taxonomia oculta  

Analítica IstoÉ1975; IstoÉ1976; IstoÉ1978; IstoÉ1991; 

Atributivo simbólico IstoÉ1972; IstoÉ1988; 

Sugestivo simbólico IstoÉ1980; IstoÉ1983; IstoÉ1984; IstoÉ1990; 

 

b) Campo ‘4’ da ficha de análise - Dados coletados 

Tabela 3.11 -  

Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de interação das capas da revista 
IstoÉ, do período de julho a dezembro de 2007 

Estruturas de Interação       
1| contato     26 
   demanda   12 
   oferta   14 
2| distância social     26 
   impessoal   6 
   social   14 
   íntimo   6 
3| atitude     9 
   subjetividade por âng. horizontal   9 
     envolvimento 2 
     desprendimento 7 
   subjetividade por âng. vertical   9 
     poder leitor   
     iguald. de poder 7 
     poder representado 2 
   objetividade   17 
     orien ação 16 
     orien conh 1 
4| modalidade     26 
   alta   1 
   baixa   25 

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 
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Quadro 3.14 - Distribuição das edições correspondentes à estrutura de interação das 
capas da revista IstoÉ, do período de julho a dezembro de 2007 

Demanda IstoÉ1970; IstoÉ1971; IstoÉ1974; IstoÉ1975; IstoÉ1976; IstoÉ1978; IstoÉ1979; 
IstoÉ1980; IstoÉ1984; IstoÉ1986; IstoÉ1989; IstoÉ1991; 

Oferta IstoÉ1966; IstoÉ1967; IstoÉ1968; IstoÉ1969; IstoÉ1972; IstoÉ1973; IstoÉ1977; 
IstoÉ1981; IstoÉ1982; IstoÉ1983; IstoÉ1985; IstoÉ1987; IstoÉ1988; IstoÉ1990; 

Impessoal IstoÉ1981; IstoÉ1983; IstoÉ1984; IstoÉ1985; IstoÉ1986; 
Social IstoÉ1966; IstoÉ1968; IstoÉ1970; IstoÉ1971; IstoÉ1972; IstoÉ1973; IstoÉ1975; 

IstoÉ1976; IstoÉ1977; IstoÉ1980; IstoÉ1987; IstoÉ1988; IstoÉ1989; IstoÉ1991; 
Íntimo IstoÉ1967; IstoÉ1969; IstoÉ1974; IstoÉ1978; IstoÉ1979; IstoÉ1981; IstoÉ1982; 

IstoÉ1990; 
Envolvimento IstoÉ1976; IstoÉ1979; 
Desprendimento IstoÉ1967; IstoÉ1968; IstoÉ1981; IstoÉ1981; IstoÉ1982; IstoÉ1985; IstoÉ1987; 

IstoÉ1990; 
Poder do leitor  
Igualdade de poder IstoÉ1967; IstoÉ1968; IstoÉ1976; IstoÉ1979; IstoÉ1981; IstoÉ1982; IstoÉ1985; 

IstoÉ1990; 
Poder do representado IstoÉ1981; IstoÉ1987; 
Orientação de ação IstoÉ1966; IstoÉ1969; IstoÉ1970; IstoÉ1971; IstoÉ1972; IstoÉ1973; IstoÉ1974; 

IstoÉ1975; IstoÉ1977; IstoÉ1980; IstoÉ1983; IstoÉ1984; IstoÉ1986; IstoÉ1988; 
IstoÉ1989; IstoÉ1991; 

Orientação de conhecimento IstoÉ1978; 
Modalidade alta  
Modalidade baixa IstoÉ1966; IstoÉ1968; IstoÉ1969; IstoÉ1970; IstoÉ1971; IstoÉ1972; IstoÉ1973; 

IstoÉ1974; IstoÉ1975; IstoÉ1976; IstoÉ1977; IstoÉ1978; IstoÉ1979; IstoÉ1980; 
IstoÉ1981; IstoÉ1982; IstoÉ1983; IstoÉ1984; IstoÉ1985; IstoÉ1986; IstoÉ1987; 
IstoÉ1988; IstoÉ1989; IstoÉ1990; IstoÉ1991; 

 

b) Campo ‘4.4.1’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.12 - Demonstração do comportamento dos marcadores de modalidade na 
fotografia considerada não manipulada nas capas da revista IstoÉ, do período de julho a 
dezembro de 2007, para possível visualização de uma tendência. 

Marcadores de modalidade – escala de 1 a 5 1 2 3 4 5 

Saturação de cor   1   

Modulação de cor   1   

Diferenciação de cor   1   

Contextualização 1     

Representação     1 

Profundidade 1     

Iluminação    1  

Brilho   1   

Total 2  4 1 1 

 

Tema que atingiu modalidade alta 

(2) Política e economia – edição 1967, de 25.07; edição 2019, de 11.07 
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Diagrama 3.2 - Aproximação da indicação em escala da posição dos marcadores de 
modalidade das fotografias consideradas não manipuladas presentes nas capas da 
revista IstoÉ,  do período de julho a dezembro de 2007 
 mínima - preto e branco máxima - saturação de cor 

Saturação de cor   
 modalidade média 
 mínima - chapada máxima - variação tonal  

Modulação de cor   
 modalidade média 
 mínima -  monocromia máxima- diversificação 

Diferenciação de cor   
 modalidade média 
 mínima- ausência de plano de fundo máxima-presença detalhada 

Contextualização   
 modalidade média 
 mínima-abstração máxima – represent. do real com detalhes 

Representação   
 modalidade média 
 mínima- ausência de perspectiva máxima- perspectiva  

Profundidade   
 modalidade média 
 mínima- muita sombra máxima- muita iluminação 

Ilulminação   
 modalidade média 
 mínim- ausência de brilho máxima-brilho intenso 

Brilho   
 modalidade média  

 

b) Campo ‘5’ da ficha de análise - Dados coletados  

 

Tabela 3.13 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de composição das 
capas da revista IstoÉ, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao seu valor 
informativo  

Valor informativo    
  central   10 
    página inteira 7 
    circular 3 
    triptico vertical   
    tríptico horizontal   
  polarizado   16 
    dado 2 
    novo 8 
    ideal 4 
    real 2 
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Tabela 3.14 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de composição das 
capas da revista IstoÉ, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao aspecto da 
classificação imagética 

Classificação imagética 
  fotografia não manipulada 1 
  fotografia + desenho 3D 11 
  fotografia + desenho 2D 5 
  Fotografia – pl. de fundo 5 
  fotografia + síntese   
  fotografia + caricatura   
  desenho 3D 4 
  desenho 2D   
  caricatura   
  síntese  
  infografia  
  gráfico  
  diagrama  
  tabela  

 

Tabela 3.15 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de composição das 
capas da revista IstoÉ, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao aspecto do 
enquadramento 

Enquadramento      
  desconexão   17 
   listel   
   barra   
   vinheta 1 
   molduras 4 
   box   
   espaço em branco   
   contraste de cor e tonalidade 12 
   outros   
 conexão   8 
   vetores 8 
   rimas visuais   

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 
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Quadro 3.15 - Distribuição das edições correspondentes à estrutura de composição das 
capas da revista IstoÉ, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao seu valor 
informativo, classificação imagética e enquadramento 

Sangrado IstoÉ1969; IstoÉ1970; IstoÉ1971; IstoÉ1974; IstoÉ1980; IstoÉ1984; 
IstoÉ1988; 

Circular IstoÉ1975; IstoÉ1978; IstoÉ1985; 
Tríptico vertical  
Tríptico horizontal  
Dado IstoÉ1972; IstoÉ1976; 
Novo IstoÉ1967; IstoÉ1968; IstoÉ1979; IstoÉ1981; IstoÉ1982; IstoÉ1987; 

IstoÉ1990; IstoÉ1991; 
Ideal IstoÉ1966; IstoÉ1973; IstoÉ1977; IstoÉ1983; 
Real IstoÉ1986; IstoÉ1989; 
Fotografia IstoÉ1967; 
Fotografia com 3D IstoÉ1968; IstoÉ1972; IstoÉ1974; IstoÉ1978; IstoÉ1980; IstoÉ1981; 

IstoÉ1983; IstoÉ1984; IstoÉ1985; IstoÉ1988; IstoÉ1991; 
Fotografia com 2D IstoÉ1966; IstoÉ1969; IstoÉ1971; IstoÉ1976; IstoÉ1977; 
Fotografia sem  pl.fundo IstoÉ1970; IstoÉ1975; IstoÉ1981; IstoÉ1982; IstoÉ1986; IstoÉ1989; 
Desenho 3D IstoÉ1973; IstoÉ1979; IstoÉ1987; IstoÉ1990; 
Desenho 2D  
Caricatura  
Fotografia com síntese  
Desconexão por.contraste IstoÉ1966; IstoÉ1971; IstoÉ1972; IstoÉ1973; IstoÉ1976; IstoÉ1977; 

IstoÉ1979; IstoÉ1980; IstoÉ1981; IstoÉ1982; IstoÉ1983; IstoÉ1988; 
Outros  
Desconex. moldura IstoÉ1968; IstoÉ1969; IstoÉ1974; IstoÉ1977; 
Desconexão por Vinheta IstoÉ1987; 
Conexão por vetor IstoÉ1966; IstoÉ1973; IstoÉ1974; IstoÉ1976; IstoÉ1980; IstoÉ1983; 

IstoÉ1987; IstoÉ1988; 

 

b) Campo ‘‘ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.16 - Apresentação das figuras retóricas identificadas nas capas da revista 
IstoÉ, no período de julho a dezembro de 2007 

metáfora 7 
inversão 4 
tautologia 3 
elipse 2 
suspensão 2 
hipérbole 2 
antífrase 2 
comparação 1 
dubitação 1 
reticência 1 
trocadilho 1 
homologia 1 
quiasmo 1 

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 
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Quadro 3.16 - Distribuição das edições correspondentes às figuras retóricas 
identificadas nas capas da revista IstoÉ, no período de julho a dezembro de 2007 

Acumulação  

Anacoluto  

Antanáclase  

Antífrase IstoÉ1966; IstoÉ1975; 

Antilogia  

Assíndeto  

Cinrcunlóquio  

Comparação IstoÉ1977; 

Dubitação IstoÉ1986; 

Elipse IstoÉ1974; IstoÉ1981; IstoÉ1982; 

Eufemismo  

Hendíadis  

Hipérbole IstoÉ1981; IstoÉ1987; 

Homologia IstoÉ1979; 

Inversão IstoÉ1978; IstoÉ1981; IstoÉ1985; IstoÉ1991; 

Metáfora IstoÉ1969; IstoÉ1972; IstoÉ1981; IstoÉ1983; IstoÉ1984; IstoÉ1988; IstoÉ1990; 

Metonímia  

Paradoxo  

Perífrase  

Preterição  

Quiasmo IstoÉ1976; 

Repetição  

Reticência IstoÉ1968; 

Rima  

Suspensão IstoÉ1967; IstoÉ1971; 

Tautologia IstoÉ1970; IstoÉ1980; IstoÉ1989; 

Trocadilho IstoÉ1973; 
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APÊNDICE 3 – REVISTA ÉPOCA 

 

a) Campo ‘2’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.17 -  Distribuição quantitativa por temas apresentados nas capas da revista 
Época, do período de julho a dezembro de 2007 

Tema principal   

 comportamento 4 
 educação 1 
 esporte 1 
 história   
 medicina, ciência, bem estar e saúde 3 
 meio ambiente   
 política e economia 9 
 profissões 1 
 religião   
 segurança pública 2 
 tecnologia e negócios 2 
 tragédia 3 
  total de revistas 26 

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 

Quadro 3.17 - Distribuição das edições, por temas, apresentados nas capas da revista 
Época, do período de julho a dezembro de 2007 

Comportamento Época486; Época497; Época498; Época502; 
Educação Época492; 
Esporte Época477; 
História  
Medicina, ciências, bem 
estar e saúde 

Época483; Época495; Época499; 

Meio ambiente  
Política e economia Época478; Época482; Época485; Época487; Época489; Época490; Época493; 

Época494; Época500; 
Profissões Época496; 
Religião  
Segurança Pública Época488; Época491; 
Tecnologia e negócios Época484; Época501; 
Tragédia Época479; Época480; Época481; 
 

b) Campo ‘3’ da ficha de análise - Dados coletados  
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Tabela 3.18 - Apresentação dos dados quantitativos das estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Época, do período de julho a dezembro de 
2007 

Estruturas  Representativas     
1| Narrativas   16 
 de processo   16 
   agentiva 16 
   não projetiva 13 
   ação transacional 2 
   ação não-transacional 3 
   reação transacional  
   reação não-transacional 7 
   evento 1 
   projetiva 3 
   reação não-transacional 2 
   processo mental 1 
   processo verbal   
 de conversão     
 circunstância cenário   
   vetor   
   acompanhamento   
2| Conceituais   10 
 processo classificatório   6 
   com taxonomia 6 
   sem taxonomia   
 processo analitico   4 
 processo simbólico   0 
   atributivo simbpólico   
   sugestivo simbólico   

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 

Quadro 3.18 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Época, do período de julho a dezembro de 
2007 – Narrativas de circunstância 

Cenário  
Vetor  
Acompanhamento  
 

Quadro 3.19 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Época, do período de julho a dezembro de 
2007 – Narrativas não-projetivas 

Ação transacional Época497; 
Ação não-transacional Época478; Época482; Época484; 
Reação transacional Época488; 
Reação não-transacional Época480; Época485; Época487; Época489; Época492; Época493; Época500; 
Evento Época490; 
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Quadro 3.20 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Época, do período de julho a dezembro de 
2007 – Narrativas projetivas 

Reação não-transacional Época483; Época491; 
Processo mental Época486; 
Reação não-transacional Época483; Época491; 
Processo mental Época486; 
 

Quadro 3.21 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Época, do período de julho a dezembro de 
2007 – Representações conceituais 

Taxonomia explícita Época477; Época479; Época481; Época498; Época499; Época502; 
Taxonomia oculta  
Analítica Época494; Época495; Época496; Época501; 
Atributivo simbólico  
Sugestivo simbólico  
 

b) Campo ‘4’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.19 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de interação das capas 
da revista Época, do período de julho a dezembro de 2007 

Estruturas de Interação       
1| contato     26 
   demanda   10 
   oferta   16 
2| distância social     26 
   impessoal   7 
   social   13 
   íntimo   6 
3| atitude     11 
   subjetividade por âng. horizontal   11 
     envolvimento 2 
     desprendimento 9 
   subjetividade por âng. vertical   11 
     poder leitor   
     iguald. de poder 9 
     poder representado 2 
   objetividade   15 
     orien ação 14 
     orien conh 1 
4| modalidade     26 
   alta   2 
   baixa   24 

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 
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Quadro 3.22 -  Distribuição das edições correspondentes à estrutura de interação das 
capas da revista Época, do período de julho a dezembro de 2007 

Demanda Época477; Época479; Época481; Época485; Época486; Época489; Época491; 
Época495; Época496; Época499; 

Oferta Época478; Época480; Época482; Época483; Época484; Época487; Época488; 
Época490; Época492; Época493; Época494; Época497; Época498; Época500; 
Época501; Época502; 

Impessoal Época480; Época484; Época486; Época492; Época494; Época499; Época500; 
Social Época477; Época481; Época482; Época483; Época488; Época489; Época490; 

Época496; Época497; Época498; Época501; Época502; 
Íntimo Época478; Época479; Época485; Época487; Época491; Época495; 
Envolvimento Época485; Época489; 
Desprendimento Época478; Época480; Época484; Época488; Época490; Época492; Época493; 

Época500; Época501; 
Poder do leitor  
Igualdade de poder Época480; Época484; Época485; Época489; Época490; Época492; Época493; 

Época500; Época501; 
Poder do representado Época478; Época488; 
Orientação de ação Época477; Época479; Época481; Época482; Época483; Época486; Época487; 

Época491; Época494; Época495; Época496; Época497; Época498; Época502; 
Orientação de conhec Época499; 
Modalidade alta Época485; Época487; 
Modalidade baixa Época477; Época478; Época479; Época480; Época481; Época482; Época483; 

Época484; Época486; Época488; Época489; Época490; Época491; Época492; 
Época493; Época494; Época495; Época496; Época497; Época498; Época499; 
Época500; Época501; Época502; 

 

b) Campo ‘4.4.1’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.20 - Demonstração do comportamento dos marcadores de modalidade nas 
fotografias consideradas não manipuladas das capas da revista Época, do período de 
julho a dezembro de 2007, para possível visualização de uma tendência 

Marcadores de modalidade – escala de 1 a 5 1 2 3 4 5 

Saturação de cor   2   
Modulação de cor   2   
Diferenc de cor   2   
Contextualização 1 1    
Representação    1  
Profundidade 1     
Iluminação  1 1   
Brilho  1 1   
Total 2 3 8 1 0 
 

Tema que atingiu modalidade alta 

 (2) Política e Economia, edição 485, de 03.09 e edição 487, de 07.09 
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Diagrama 3.3 - Aproximação da indicação em escala da posição dos marcadores de 
modalidade das fotografias consideradas não manipuladas presentes nas capas da 
revista IstoÉ,  do período de julho a dezembro de 2007 
 mínima - preto e branco máxima - saturação de cor 

Saturação de cor   
 modalidade média 
 mínima - chapada máxima - variação tonal  

Modulação de cor   
 modalidade média 
 mínima -  monocromia máxima- diversificação 

Diferenciação de cor   
 modalidade média 
 mínima- ausência de plano de fundo máxima-presença detalhada 

Contextualização   
 modalidade média 
 mínima-abstração máxima – represent. do real com detalhes 

Representação   
 modalidade média 
 mínima- ausência de perspectiva máxima- perspectiva  

Profundidade   
 modalidade média 
 mínima- muita sombra máxima- muita iluminação 

Ilulminação   
 modalidade média 
 mínim- ausência de brilho máxima-brilho intenso 

Brilho   
 modalidade média  

b) Campo ‘5’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.21 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de composição das 
capas da revista Época, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao seu valor 
informativo 

Valor informativo    
  central   10 
    página inteira 9 
    circular 1 
    triptico vertical   
    tríptico horizontal   
  polarizado   16 
    dado 5 
    novo 9 
    ideal   
    real 2 
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Tabela 3.22 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de composição das 
capas da revista Época, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao aspecto da 
classificação imagética 

Classificação imagética   
    fotografia não manipulada 2 
    fotografia + desenho 3D 3 
    fotografia + desenho 2D 6 
    Fotografia – pl. de fundo 12 
    fotografia + síntese   
    fotografia + caricatura   
    desenho 3D 3 
    desenho 2D   
    caricatura   
    síntese   
    infografia  
    gráfico   
    diagrama   
    tabela   
 

Tabela 3.23 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de composição das 
capas da revista Época, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao aspecto do 
enquadramento 

Enquadramento      
  desconexão   9 
   listel   
   barra   
   vinheta   
   molduras 4 
   box   
   espaço em branco   
   contraste de cor e tonalidade 5 
   outros   
 conexão   3 
   vetores 3 
   rimas visuais   

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 
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Quadro 3.23 - Distribuição das edições correspondentes à estrutura de composição das 
capas da revista Época, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao seu valor 
informativo, classificação imagética e enquadramento 

Página inteira Época477; Época478; Época479; Época482; Época484; Época486; Época491; 
Época499; Época502; 

Circular Época483; 
Tríptico vert.  
Tríptico horiz  
Dado Época481; Época488; Época490; Época495; Época501; 
Novo Época485; Época487; Época489; Época492; Época493; Época494; Época496; 

Época497; Época500; 
Ideal  
Real Época480; Época498; 
Fotografia Época485; Época487; 
Fotografia com 3D Época480; Época484; Época498; 
Fotografia com 2D Época479; Época486; Época491; Época492; Época493; Época499; 
Fotografia sem  pl.fundo Época477; Época481; Época482; Época488; Época489; Época490; Época494; 

Época495; Época496; Época497; Época500; Época502; 
Desenho 3D Época478; Época483; Época501; 
Desenho 2D  
Caricatura  
Fotografia com síntese  
Desconex.contraste Época480; Época483; Época488; Época492; Época493; 
Outros  
Desconex. moldura Época479; Época486; Época498; Época501; 
Desconex. Vinheta  
Conexão vetor Época480; Época492; Época493; 
 

b) Campo ‘6’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.24 - Apresentação das figuras retóricas identificadas nas capas da revista 
Época, no período de julho a dezembro de 2007 

suspensão 4 
metáfora 4 
repetição 2 
reticência 2 
tautologia 2 
trocadilho 2 
hendíadis 2 
anacoluto 2 
rima 1 
elipse 1 
preterição 1 
hipérbole 1 
metonímia 1 
inversão 1 
antilogia 1 

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 
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Quadro 3.24 - Distribuição das edições correspondentes às figuras retóricas 
identificadas nas capas da revista Época, no período de julho a dezembro de 2007 

Acumulação  

Anacoluto Época480; Época484; 

Antanáclase  

Antífrase  

Antilogia Época477; 

Assíndeto  

Cinrcunlóquio  

Comparação  

Dubitação  

Elipse Época495; 

Eufemismo  

Hendíadis Época488; Época502; 

Hipérbole Época501; 

Homologia  

Inversão Época489; 

Metáfora Época478; Época485; Época492; Época496; 

Metonímia Época490; 

Paradoxo  

Perífrase  

Preterição Época497; 

Quiasmo  

Repetição Época479; Época499; 

Reticência Época482; Época491; 

Rima Época498; 

Suspensão Época478; Época487; Época493; Época500; 

Tautologia Época481; Época494; 

Trocadilho Época483; Época486; 
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APÊNDICE 4 – REVISTA CARTA CAPITAL 

 

a) Campo ‘2’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.25 - Distribuição quantitativa, por temas, apresentados nas capas da revista 
Carta Capital, do período de julho a dezembro de 2007 

Tema principal   

 comportamento 2 
 educação 1 
 esporte 2 
 história   
 medicina, ciência, bem estar e saúde   
 meio ambiente   
 política e economia 14 
 profissões   
 religião 1 
 segurança pública 3 
 tecnologia e negócios 2 
 tragédia 1 
  total de revistas 26 

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 

Quadro 3.25 - Distribuição das edições, por temas, apresentados nas capas da revista 
Carta Capital, do período de julho a dezembro de 2007 

Comportamento CCapital452; CCapital459; 
Educação CCapital464; 
Esporte CCapital462; CCapital469; 
História  
Medicina, ciências, bem 
estar e saúde 

 

Meio ambiente  
Política e economia CCapital453; CCapital455; CCapital456; CCapital458; CCapital460; 

CCapital461; CCapital463; CCapital466; CCapital467; CCapital470; 
CCapital471; CCapital473; CCapital475; CCapital476; 

Profissões  
Religião CCapital474; 
Segurança Pública CCapital451; CCapital457; CCapital465; 
Tecnologia e negócios CCapital468; CCapital472; 
Tragédia CCapital454; 

 

b) Campo ‘3’ da ficha de análise - Dados coletados  
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Tabela 3.25 - Apresentação dos dados quantitativos das estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Carta Capital, do período de julho a 
dezembro de 2007 

Estruturas  Representativas     
1| Narrativas   19 
 de processo   19 
   agentiva 19 
   não projetiva 18 
   ação transacional 1 
   ação não-transacional 6 
   reação transacional  
   reação não-transacional 11 
   evento   
   projetiva 1 
   reação não-transacional 1 
   processo mental   
   processo verbal   
 de conversão     
 circunstância cenário   
   vetor   
   acompanhamento   
2| Conceituais   7 
 processo classificatório   4 
   com taxonomia 4 
   sem taxonomia   
 processo analitico   1 
 processo simbólico   2 
   atributivo simbólico 2 
   sugestivo simbólico   

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 

Quadro 3.26 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Carta Capital, do período de julho a 
dezembro de 2007 – Narrativas de circunstância 

Cenário  
Vetor  
Acompanhamento  
 

Quadro 3.27 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Carta Capital, do período de julho a 
dezembro de 2007 – Narrativas não-projetivas 

Ação transacional CCapital452; 
Ação não-transacional CCapital458; CCapital460; CCapital464; CCapital468; CCapital471; 
Reação transacional  
Reação não-transacional CCapital451; CCapital453; CCapital454; CCapital455; CCapital456; 

CCapital462; CCapital462; CCapital463; CCapital465; CCapital469; 
CCapital473; CCapital474; CCapital475; 

Evento  
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Quadro 3.28 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Carta Capital, do período de julho a 
dezembro de 2007 – Narrativas projetivas 

Reação não-transacional CCapital457; 
Processo mental  
 

Quadro 3.29 - Distribuição das edições correspondentes às estruturas representativas 
narrativas e conceituais das capas da revista Carta Capital, do período de julho a 
dezembro de 2007 – Representações conceituais 

Taxonomia explícita CCapital459; CCapital461; CCapital467; CCapital476; 
Taxonomia oculta  
Analítica CCapital472; 
Atributivo simbólico CCapital466; CCapital470; 
Sugestivo simbólico  

 

b) Campo ‘4’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.26 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de interação das capas 
da revista Carta Capital, do período de julho a dezembro de 2007 

Estruturas de Interação       
1| contato     26 
   demanda   3 
   oferta   23 
2| distância social     26 
   impessoal   9 
   social   9 
   íntimo   8 
3| atitude     9 
   subjetividade por âng. horizontal   9 
     envolvimento 2 
     desprendimento 7 
   subjetividade por âng. vertical   9 
     poder leitor 1 
     iguald. de poder 6 
     poder representado 2 
   objetividade   17 
     orien ação 13 
     orien conh 4 
4| modalidade     26 
   alta   5 
   baixa   21 

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 
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Quadro 3.30 - Distribuição das edições correspondentes à,s estrutura,s de interação das 
capas da revista Carta Capital, do período de julho a dezembro de 2007 

Demanda CCapital455; CCapital470; CCapital473; 
Oferta CCapital451; CCapital452; CCapital453; CCapital454; CCapital456; 

CCapital457; CCapital458; CCapital459; CCapital460; CCapital461; 
CCapital463; CCapital464; CCapital465; CCapital466; CCapital467; 
CCapital468; CCapital469; CCapital471; CCapital472; CCapital474; 
CCapital475; CCapital476; 

Impessoal CCapital452; CCapital453; CCapital454; CCapital457; CCapital458; 
CCapital466; CCapital467; CCapital471; CCapital474; 

Social CCapital455; CCapital459; CCapital465; CCapital468; CCapital470; 
CCapital472; CCapital473; CCapital476; 

Íntimo CCapital451; CCapital456; CCapital460; CCapital462; CCapital463; 
CCapital464; CCapital469; CCapital475; 

Envolvimento CCapital455; CCapital458; 
Desprendimento CCapital452; CCapital453; CCapital456; CCapital460; CCapital466; 

CCapital469; CCapital475; 
Poder do leitor CCapital458; 
Igualdade de poder CCapital452; CCapital453; CCapital455; CCapital460; CCapital466; 

CCapital469; 
Poder do representado CCapital456; CCapital475; 
Orientação de ação CCapital451; CCapital457; CCapital459; CCapital462; CCapital463; 

CCapital464; CCapital465; CCapital468; CCapital471; CCapital472; 
CCapital473; CCapital474; CCapital476; 

Orientação de conhec CCapital454; CCapital461; CCapital467; CCapital470; 
Modalidade alta CCapital451; CCapital452; CCapital454; CCapital465; CCapital471; 
Modalidade baixa CCapital453; CCapital455; CCapital456; CCapital457; CCapital458; 

CCapital459; CCapital460; CCapital461; CCapital462; CCapital463; 
CCapital464; CCapital466; CCapital467; CCapital468; CCapital469; 
CCapital470; CCapital472; CCapital473; CCapital474; CCapital475; 
CCapital476; 

 

b) Campo ‘4.4.1’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.27 - Demonstração do comportamento dos marcadores de modalidade nas 
fotografias consideradas não manipuladas das capas da revista Carta Capital, do 
período de julho a dezembro de 2007, para possível visualização de uma tendência. 

Escala 1 2 3 4 5 
Saturação de cor   5   
Modulação de cor   5   
Diferenc de cor   5   
Contextualização  3 2   
Representação   5   
Profundidade  1 4   
Iluminação   4 1  
Brilho   3 2  
Total 0 4 33 3 0 
 

 Temas que atingiram modalidade alta 

(2) Segurança pública, edição 451, de 04.07 e edição 465, de 05.10 

(1) Tragédia, edição 454, 25.07 
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(1) Política e economia, edição 471, de 21.11 

Diagrama 3.4 - Aproximação da indicação em escala da posição dos marcadores de 
modalidade das fotografias consideradas não manipuladas presentes nas capas da 
revista Carta Capital,  do período de julho a dezembro de 2007 
 mínima - preto e branco máxima - saturação de cor 

Saturação de cor   
 modalidade média 
 mínima - chapada máxima - variação tonal  

Modulação de cor   
 modalidade média 
 mínima -  monocromia máxima- diversificação 

Diferenciação de cor   
 modalidade média 
 
 mínima- ausência de plano de fundo máxima-presença detalhada 

Contextualização   
 modalidade média 
 mínima-abstração máxima – represent. do real com detalhes 

Representação   
 modalidade média 
 mínima- ausência de perspectiva máxima- perspectiva  

Profundidade   
 modalidade média 
 mínima- muita sombra máxima- muita iluminação 

Ilulminação   
 modalidade média 
 mínim- ausência de brilho máxima-brilho intenso 

Brilho   
 modalidade média  

 

b) Campo ‘5’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.28 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de composição das 
capas da revista Carta Capital, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao seu 
valor informativo  

Valor informativo    
  central   20 
    página inteira 16 
    circular 2 
    triptico vertical 1 
    tríptico horizontal 1 
  polarizado   6 
    dado 1 
    novo 5 
    ideal   
    real   
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Tabela 3.29 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de composição das 
capas da revista Carta Capital, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao 
aspecto da classificação imagética 

  
  fotografia 5 
  fotografia com desenho 3D 9 
  fotografia com desenho 2D 5 
  Foto sem plano de fundo 3 
  fotografia com síntese   
  fotografia com caricatura   
  desenho 3D 3 
  desenho 2D   
  caricatura 1 
  síntese   
  infografia  
  gráfico   
  diagrama   
  tabela   
 

Tabela 3.30 - Apresentação dos dados quantitativos da estrutura de composição das 
capas da revista Carta Capital, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao 
aspecto do enquadramento 

Enquadramento      
  desconexão   14 
   listel   
   barra   
   vinheta   
   molduras 5 
   box   
   espaço em branco   
   contraste de cor e tonalidade 8 
   outros 1 
 conexão   5 
   vetores 5 
   rimas visuais   

 

As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 
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Quadro 3.31 - Distribuição das edições correspondentes à estrutura de composição das 
capas da revista Carta Capital, do período de julho a dezembro de 2007, quanto ao seu 
valor informativo, classificação imagética e enquadramento 

Página inteira CCapital452; CCapital454; CCapital455; CCapital456; CCapital458; 
CCapital459; CCapital461; CCapital462; CCapital463; CCapital464; 
CCapital465; CCapital467; CCapital470; CCapital471; CCapital474; 
CCapital475; 

Circular CCapital468; CCapital472; 
Tríptico vertical CCapital476; 
Tríptico horizontal CCapital457; 
Dado CCapital451; 
Novo CCapital453; CCapital460; CCapital466; CCapital469; CCapital473; 
Ideal  
Real  
Fotografia CCapital451; CCapital452; CCapital454; CCapital465; CCapital471; 
Fotografia com 3D CCapital455; CCapital459; CCapital462; CCapital464; CCapital466; 

CCapital468; CCapital470; CCapital475; 
Fotografia com 2D CCapital457; CCapital460; CCapital461; CCapital463; CCapital467; 
Fotografia sem  pl.fundo CCapital456; CCapital469; CCapital473; 
Desenho 3D CCapital458; CCapital472; CCapital474; CCapital476; 
Desenho 2D  
Caricatura CCapital453; 
Fotografia com síntese  
Desconexão por.contraste CCapital451; CCapital457; CCapital458; CCapital464; CCapital466; 

CCapital468; CCapital471; CCapital472; 
Outros CCapital452; 
Desconexão por moldura CCapital457; CCapital461; CCapital467; CCapital470; CCapital476; 
Desconexao por Vinheta  
Conexão por vetor CCapital451; CCapital457; CCapital458; CCapital466; CCapital471; 

b) Campo ‘6’ da ficha de análise - Dados coletados  

Tabela 3.31 - Apresentação das figuras retóricas identificadas nas capas da revista 
Carta Capital, no período de julho a dezembro de 2007 

metáfora 9 

comparação 2 

antífrase 2 

acumulação 1 

antanáclase 1 

suspensão 1 

tautologia 1 

preterição 1 

hipérbole 1 

perífrase 1 

eufemismo 1 

trocadilho 1 

inversão 1 

hendíadis 1 

assíndeto 1 

anacoluto 1 

quiasmo 1 
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As capas correspondentes aos dados apresentados são as seguintes: 

Quadro 3.32 - Distribuição das edições correspondentes às figuras retóricas 
identificadas nas capas da revista Carta Capital, no período de julho a dezembro de 
2007 

Acumulação CCapital461; 

Anacoluto CCapital458; 

Antanáclase CCapital476; 

Antífrase CCapital453; CCapital455; 

Antilogia  

Assíndeto CCapital472; 

Cinrcunlóquio  

Comparação CCapital466; CCapital468; 

Dubitação  

Elipse  

Eufemismo CCapital462; 

Hendíadis CCapital467; 

Hipérbole CCapital457; 

Homologia  

Inversão CCapital465; 

Metáfora CCapital452; CCapital456; CCapital459; CCapital464; CCapital469; CCapital470; 
CCapital471; CCapital475; 

Metonímia  

Paradoxo CCapital455; 

Perífrase CCapital454; 

Preterição CCapital460; 

Quiasmo CCapital475; 

Repetição  

Reticência  

Rima  

Suspensão CCapital451; 

Tautologia CCapital474; 

Trocadilho CCapital463; CCapital473; 

 


