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RESUMO 

  

Os avanços tecnológicos, juntamente com o desenvolvimento de uma série de ferramentas de 

edição, possibilitaram o aumento na produção de textos notadamente marcados pela interação 

entre elementos imagéticos, sonoros e linguísticos. A inter-relação entre os variados modos 

semióticos proporciona a construção de diferentes significados, dentre eles os de caráter 

avaliativo. Diante disso, faz-se necessário entender como imagens (estáticas ou dinâmicas), 

letras e sons interagem na construção desses significados. Sendo assim, este trabalho tem 

como objetivo mapear os recursos usados na interface dos meios verbal e imagético estático 

para a produção de significados avaliativos atitudinais e graduais em charges.  Defende-se a 

ideia de que assim como os signos verbais expressam a intensidade avaliativa, as emoções e 

os julgamentos do produtor textual, da mesma forma, os signos imagéticos manifestam 

valores avaliativos através da relação entre os significados representativo, interativo e 

composicional. Apresenta-se como embasamento teórico os postulados de Bakhtin (2009, 

2011) sobre o caráter ideológico dos signos; de Halliday (1989; 2004) no que se refere aos 

conceitos da Linguística Sistêmico Funcional (LSF); de Barthes (1977; 1984; 1990), Dondis 

(1997) e de Kress e van Leeuwen (2006) acerca da relação entre texto e imagem e sobre a 

composição do modo imagético e de Farina (1982), Guimarães (2000; 2003), Kress e Van 

Leeuwen (2002), Frase e Banks (2007), Goethe (2011) e Heller (2013) no que tange aos 

efeitos das cores no estado de ânimo humano e à sua simbologia. Além disso, usamos as 

ideias de Martin e White (2005), Martin e Rose (2007) e Vian Junior (2011) quanto ao 

modelo de análise avaliativo da linguagem e abordamos as contribuições de Cagnin (1975), 

Maringoni (1996), Romualdo (2000) e Teixeira (2005) para o estudo do gênero charge. O 

corpus de análise é formado por 44 charges publicadas entre 01 de abril de 2017 e 30 de 

junho de 2017 no site do jornal cearense O Povo. As charges abordam a temática da situação 

de crise moral vivida pela classe política brasileira e as consequências econômicas e jurídicas 

dessa crise. Como resultado, observou-se o uso de expressões corporais e faciais como marcas 

avaliativas afetivas, a utilização de estruturas conceituais simbólicas e classificatórias como 

recursos de expressão de Julgamento, o apagamento do Ator como possibilidade apreciativa e 

o emprego de elementos repetidos, em distribuição espacial ou em tamanho variados para 

expressar o aumento da intensidade da força avaliativa. A importância desse trabalho 

encontra-se na necessidade de elaboração de um modelo de análise intersemiótico avaliativo 

que seja um instrumento facilitador da leitura e da interpretação de textos verbiagem/imagem. 

Palavras-chave: Avaliatividade. Intersemiótico. Charge. 



ABSTRACT 

The technological advances, along with the development of a series of editing tools, enabled 

the increase in production of texts notably marked by the interaction between imagetic, 

auditory and linguistic elements. The inter-relation between the various semiotic modes 

provides the construction of different meanings, among them those of evaluative nature. 

Therefore, it is necessary to understand how images (static or dynamic), letters and sounds 

interact in the construction of these meanings. Thus, the objective of this study is to map the 

resources used in the interface of the verbal means and static imaging for the production of 

evaluative meanings attitudinal and gradual in cartoons. The idea supported is that as well as 

the verbal signs express the evaluative intensity, the emotions and the judgments of the 

textual producer, in the same way, the  imagetic signs manifest evaluative values through the 

relation between the representational, compositional and interactive meanings. As theoretical 

references the postulates of Bakhtin (2009, 2011) on the ideological character of the signs 

were presented; Halliday (1989; 2004) in relation to the concepts of Systemic Functional 

Linguistics (SFL); Barthes (1977; 1984; 1990), Dondis (1997) and Kress and Van Leeuwen 

(2006) about the relationship between text and image, and on the composition of the imaging 

mode and Farina (1982), Guimarães (2000; 2003), Kress and van Leeuwen (2002), Frase and 

Banks (2007), Goethe (2011), and Heller (2013) regarding the effects of color on the state of 

human soul and its symbolism. In addition,  the ideas of Martin and White (2005), Martin and 

Rose (2007) and Vian Junior (2011) were used as the model of evaluative analysis of 

language and discussing the contributions of Cagnin (1975), Maringoni (1996), Romualdo 

(2000) and Teixeira (2005) for the study of the cartoon genre. The corpus of analysis is 

formed by 44 cartoons published between 01 April 2017 and 30 June 2017 on the website of 

the newspaper from Ceara O Povo. The cartoons deal with the theme of the situation of moral 

crisis experienced by the Brazilian political class and the legal and economic consequences of 

this crisis. As a result, it was observed that the use of body and facial expressions as 

evaluative affective marks, the use of classificatory symbolic and conceptual structures as 

resources of expression of judgment, the deletion of the actor as appreciative possibility and 

the employment of repeating elements, in spatial distribution or varied in size to express the 

increase in the intensity of the evaluative force. The relevance of this work lies in the need for 

drafting an evaluative intersemiotic analysis model for which is a facilitator instrument of 

reading and interpretation of texts verbiage/image. 

Keywords:  Appraisal. Intersemiotic. Cartoon. 



RESUMEN 

 

Los avances tecnológicos y el desarrollo de un conjunto de herramientas de edición han 

posibilitado el aumento en la producción de textos que presentan la interacción entre 

elementos visuales, sonoros y lingüísticos. La interrelación entre los diversos modos 

semióticos proporciona la construcción de diferentes significados, de entre ellos los de 

carácter valorativo. Ante esto, es necesario comprender cómo imágenes (estáticas o 

dinámicas), letras y sonidos interactúan para la construcción de estos significados. Por lo 

tanto, este trabajo tiene como objetivo mapear los recursos utilizados en la relación entre los 

modos verbales y visuales estáticos para la producción de significados valorativos 

actitudinales y graduales en viñetas. Se argumenta que así como los signos verbales expresan 

la intensidad valorativa, las emociones y los juicios del productor textual, los signos visuales 

manifiestan valoraciones por medio de la relación entre los significados representativos, 

interactivos y compositivos. Se presenta como marco teórico de este trabajo los postulados de 

Bakhtin (2009, 2011) sobre el carácter ideológico de los signos; Halliday (1989; 2004) 

respecto a los conceptos de la Lingüística Sistémico Funcional; Barthes (1977; 1984; 1990), 

Dondis (1997) y Kress y van Leeuwen (2006) acerca de la relación entre texto y imagen y 

sobre la composición del modo visual y Farina (1982), Guimarães (2000; 2003) , Kress y Van 

Leeuwen (2002), Frase y Banks (2007), Goethe (2011) y Heller (2013) referente a los efectos 

del color en el estado de ánimo humano y a su simbolismo. Además, utilizamos las ideas de 

Martin y White (2005), Martin y Rose (2007) y Vian Junior (2011) sobre el modelo de 

análisis valorativo del lenguaje y abordamos las contribuciones de Cagnin (1975), Maringoni 

(1996), Romualdo (2000) y Teixeira (2005) para el estudio del género viñeta. El corpus de 

análisis consta de 44 viñetas publicadas entre el 1 de abril de 2017 y el 30 de junio de 2017 en 

el sitio del periódico cearense O Povo. Las viñetas tratan de la situación de crisis moral vivida 

por la clase política brasileña y de las consecuencias económicas y jurídicas de esta crisis. En 

relación con los resultados, se observó el uso de expresiones corporales y faciales como 

marcas valorativas afectivas, el uso de estructuras conceptuales simbólicas y clasificatorias 

como recursos de expresión de Juicio, la eliminación del Actor como posibilidad apreciativa y 

el uso de elementos repetidos, en la distribución espacial o en tamaños diferentes para 

expresar el aumento de la intensidad de la fuerza valorativa. La importancia de este trabajo 

radica en la necesidad de desarrollar un modelo de análisis evaluativo intersemiótico que sea 

un instrumento facilitador de la lectura e interpretación de textos multimodales. 

Palabras clave: Valoración. Intersemiótico. Viñeta. 
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1  INTRODUÇÃO 

  

 A Linguística se instaura como ciência no início do século XX e institui como seu 

objeto de estudo a língua, vista como sistema cujos elementos atuam de acordo com regras 

pré-estabelecidas ao longo da sua história. Dentro da perspectiva estruturalista, desenvolvida a 

partir das ideias de Saussure (1995), a língua, composta por signos verbais, deveria ser 

entendida em si mesma e por si mesma, uma vez que ela é forma e não substância.  Sendo 

assim, importava à análise linguística apenas a estrutura verbal que compõe uma determinada 

língua. É incontestável a importância do signo linguístico para a instauração da linguagem, no 

entanto, em algumas situações comunicativas, o signo verbal não é capaz por si só de 

representar com a mesma força expressiva as mais diferentes manifestações ideológicas ou 

emocionais de um indivíduo. Se pensarmos em toda expressividade de uma escultura, de uma 

pintura, de uma composição musical ou até mesmo de um gesto, deparar-nos-emos com o fato 

de que, às vezes, faltam-nos palavras diante de grandes obras de arte ou de gestos afetuosos. 

Pensando dessa forma, percebemos que os meios semióticos não verbais geram tanta 

expressividade quanto o meio semiótico verbal. Às vezes, até mais. 

 Com o desenvolvimento das ferramentas tecnológicas para a comunicação 

humana, os indivíduos, a cada dia, constroem enunciados marcados pela interação de distintos 

recursos semióticos: sons, imagens (estáticas ou em movimento) e elementos verbais. Em 

relação ao uso de elementos verbais e visuais em um texto, Barthes (1990) defende que os 

elementos visuais podem tanto complementar quanto não complementar o significado 

produzido pelos elementos verbais, já que o signo imagético pode conduzir o leitor em 

direção ao significado produzido no texto ou gerar seu próprio significado, sem necessitar do 

modo verbal. Kress e van Leeuwen (2006) ampliam a visão de Barthes (1990) e destacam que 

as imagens têm o seu próprio valor expressivo, que pode estar relacionado com o texto verbal, 

mas que dele não depende. 

 Atualmente, percebemos que a linguagem utilizada nas mais diferentes esferas 

comunicativas é notadamente multissemiótica, o que desencadeia novos desafios para os 

estudiosos da língua, tais como produzir e compreender corretamente os significados dessa 

multiplicidade de elementos que se inter-relacionam para atingir o propósito comunicativo. 

Além disso, surge a necessidade da elaboração de modelos de análise que possibilitem o 

entendimento e a produção de textos que se manifestam por meio de uma linguagem 

multissemiótica.  
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 Diante do desafio de desvendar os segredos para a produção e a compreensão dos 

significados de uma linguagem multissemiótica, entendemos que se faz necessário o estudo e 

a descrição exaustiva de gêneros textuais que contemplem essa realização múltipla da língua. 

Levando isso em consideração, abordamos, em nosso trabalho, a interação entre o signo 

verbal e a imagem estática para a construção de significado, visto que entendemos que tanto 

os elementos imagéticos quanto os elementos verbais têm a capacidade de expressar o mundo 

exterior e interior de um indivíduo, assim como de valorá-lo.  Acreditamos que as imagens, 

assim como as palavras, são carregadas de significados ideológicos e que, portanto, 

expressam, intencionalmente, os sentimentos, as avaliações e os posicionamentos ideológicos 

do seu produtor ou da instituição social a qual a imagem está vinculada. Ao tratarmos do 

caráter avaliativo da língua, bebemos do referencial teórico desenvolvido por Martin e White 

(2005) e Martin e Rose (2007) sobre o Sistema da Avaliatividade. No entanto, expandimos o 

pensamento desses autores a respeito da expressão avaliativa, ao defendermos que a imagem, 

vista também como um meio semiótico produtor de significado, revelaria traços avaliativos 

nos seus elementos constitutivos.  

 Devido à natureza da nossa abordagem, compreendemos que, aliado ao estudo das 

marcas linguísticas valorativas, é preciso abordar questões de organização estrutural das 

imagens e, para isso, tomamos como base o pensamento de Kress e van Leeuwen (2006). 

Esses autores elaboraram uma gramática da linguagem visual denominada Gramática do 

Design Visual (GDV). Eles afirmam que, assim como as estruturas linguísticas apresentam 

uma organização léxico-gramatical capaz de produzir o significado almejado pelo 

falante/escritor, as estruturas visuais também apresentariam uma organização estrutural, 

intencionalmente estabelecida, capaz de alcançar o valor semântico desejado. Esse 

pensamento se ajusta com o que afirmamos anteriormente de que há situações comunicativas 

em que o signo verbal por si só não dá conta de todo potencial semântico de uma mensagem, 

sendo necessária, por conseguinte, a utilização de outros modos semióticos, como a imagem, 

para a construção do significado do texto. Julgamos importante destacar que o fato de as 

imagens também organizarem suas estruturas para produzir significado não implica uma 

direta e igualitária relação semântica entre o que é expresso pela escrita e aquilo que é 

expresso pela imagem.  

 Levando isso em consideração, o presente estudo aborda e mapeia as ocorrências 

avaliativas linguísticas e imagéticas, deixadas pelo produtor textual, para a observância da 

relação entre o uso de imagens estáticas e o do signo verbal na construção da avaliação.  Para 

isso, propomos um entrelaçamento dos referenciais teóricos advindos da Teoria da 
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Avaliatividade de Martin e White (2005) e de Martin e Rose (2007) e da GDV de Kress e Van 

Leeuwen (2006). Propomos o entrelaçamento dessas teorias, pois entendemos que há a 

possibilidade de relacionarmos categorias de cada um desses modelos de análise e criarmos 

um modelo único de análise intersemiótico avaliativo. É importante evidenciarmos que não 

objetivamos fazer uma correspondência biunívoca entre as categorias do Sistema Avaliativo e 

as da GDV, mas antes descobrir o que há de proximidade entre elas e o que pode ser aplicado 

na análise de textos verbiagem/imagem. 

 Em um movimento de ampliação dos pensamentos supracitados e após a leitura de 

alguns trabalhos voltados para o estudo de imagens, como os de Barthes (1977; 1984; 1990), 

Dondis (1997), Macken-Horarik (2004), Kress e van Leeuwen (2006), Vieira (2005), Silva 

(2006), O‟ Halloran (2004; 2008), Poça (2009), Custódio Filho (2011) e Nascimento (2014), 

criou-se em nós uma inquietude a respeito dos significados valorativos presentes nas imagens 

os quais não sabíamos como analisar metodicamente. Desse modo, este trabalho surge da 

inquietação de que percebíamos traços avaliativos tanto na língua escrita quanto nas imagens, 

mas não tínhamos ferramentas necessárias para proceder a uma análise objetiva do texto 

verbiagem/imagem1, uma vez que nos faltavam instrumentos que pudessem auxiliar na 

identificação e na análise dos recursos avaliativos presentes nesses textos.  Em nossas 

observações, notávamos marcas avaliativas que expressavam, de forma explícita ou implícita, 

as emoções dos participantes representados, os julgamentos do comportamento dos 

personagens, as avaliações de objetos, lugares, instituições, situações, fenômenos naturais ou 

sociais e o aumento da força avaliativa tanto em elementos linguísticos quanto em elementos 

imagéticos. Além disso, entendíamos que essas marcas precisavam ser devidamente mapeadas 

a fim de que compreendêssemos a produção dos significados intersemióticos avaliativos, 

porém, os trabalhos iniciais de Martin e White (2005) e de Martin e Rose (2007), nossas 

primeiras fontes de estudo, não traziam essa abordagem, já que tratavam apenas da ocorrência 

avaliativa através dos signos verbais. 

 Tendo em vista essa lacuna nas pesquisas no âmbito avaliativo, buscamos 

encontrar estudos que tratassem na capacidade de diferentes modos semióticos produzirem 

significados avaliativos. Dessa forma, localizamos os trabalhos de Martin (2001), Economou 

(2009) e Painter, Martin e Unsworth (2012) sobre a capacidade do modo semiótico imagético 

também expressar avaliações. Apesar da existência de trabalhos que abordem a expressão 

                                                             
1
 Utilizamos a expressão texto verbiagem/imagem em referência a textos que apresentam em sua composição 
signos verbais e imagéticos, respectivamente. Empregamos a expressão verbiagem em concordância teórica 
com o vocabulário usado pelos estudiosos da LSF e em cujo pensamento repousa a Teoria da Avaliatividade. 
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avaliativa por intermédio de imagens e de elementos linguísticos, acreditamos que ainda há o 

que contribuir com os estudos da interação desses dois modos semióticos para a construção de 

significados avaliativos. A relevância do nosso trabalho encontra-se, portanto, na necessidade 

da elaboração de um modelo de análise avaliativa intersemiótica, que seja um instrumento 

facilitador para a leitura e a interpretação dos significados produzidos através da relação entre 

imagens e elementos linguísticos. Sendo assim, apresentamos uma proposta de modelo de 

análise avaliativa intersemiótica que tenta oferecer a professores e alunos as ferramentas 

necessárias para uma leitura centrada nos pontos avaliativos dos textos verbiagem/imagem. 

 Conforme dito anteriormente, percebíamos expressões avaliativas de afeto, 

julgamento e apreciação nos textos verbiagem/imagem, assim como o aumento ou a 

diminuição da força avaliativa. Desse modo, nossas observações seguem o arcabouço teórico 

do Sistema da Avaliatividade de Martin e White (2005) e Martin e Rose (2007) e focam nos 

elementos que possibilitam a ocorrência do subsistema Atitude e nos recursos úteis à 

realização da força do subsistema Gradação, respectivamente. Em vista disso, a Atitude e a 

Gradação são os dois subsistemas avaliativos cuja realização em imagens e em elementos 

linguísticos são abordados neste trabalho. Diante desse cenário de estudo, surgem-nos os 

seguintes questionamentos: Como os signos imagéticos organizam sua estrutura 

composicional para a construção dos significados avaliativos? Como as noções avaliativas 

atitudinais e graduais de força ocorrem em textos verbiagem/imagem? De que forma os signos 

verbais e imagéticos se inter-relacionam para a construção dos significados avaliativos em 

textos verbiagem/imagem?  

 Levando em consideração tudo o que temos discutido até este ponto, podemos 

afirmar que o objetivo geral deste trabalho é elaborar uma proposta de modelo de análise 

avaliativa intersemiótica para o estudo de textos verbiagem/imagem. Além disso, temos como 

objetivos específicos: 

 descrever a ocorrência dos subsistemas Atitude e Gradação por Força nas 

charges; 

 identificar a relação entre os meios semióticos verbal e imagético na 

construção do significado avaliativo do texto verbiagem/imagem; 

 analisar as relações avaliativas intersemióticas produzidas; 

 propor um modelo de análise avaliativa intersemiótica. 

 Consideramos como hipóteses iniciais deste estudo: (i) o subsistema Atitude se 

revela na estrutura composicional do texto verbiagem/imagem, pelo uso de diferentes 
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elementos tipográficos (tamanho, cor e tipo de fonte) e por diferentes formas de representação 

dos participantes representados assim como da situação ou do contexto representado; (ii) o 

subsistema Gradação manifesta sua Força maximizada através da repetição de elementos 

imagéticos assim como por meio do aumento gráfico desses elementos; em situação contrária, 

o subsistema mitiga sua Força pelo uso de elementos gráficos em tamanho reduzido; e (iii) os 

modos semióticos verbal e imagético se apoiam estabelecendo uma relação de 

complementaridade significativa, harmonizando as estruturas linguísticas e imagéticas a fim 

de construir o significado avaliativo. 

As hipóteses citadas anteriormente serão testadas a partir da análise qualitativa do 

corpus, formado por 44 charges divulgadas na versão on-line do jornal cearense O Povo. As 

charges coletadas para constituírem o corpus apresentam uma temática de cunho político 

nacional e foram publicadas no 1º semestre de 2017. Optamos por analisar a ocorrência da 

avaliatividade em charges por se tratar de um gênero marcado por uma estreita relação entre 

os modos semióticos verbal e imagético (intersemiose) e por apresentar uma crítica à 

realidade representada. O fato de a charge ter um caráter crítico e apresentar uma 

materialidade intersemiótica nos leva a crer que esse gênero seria um espaço profícuo para a 

expressão de avaliações implícitas ou explícitas. A respeito do estudo e análise de charges, 

utilizamos como referencial teórico os trabalhos de Cagnin (1975), Maringoni (1996), 

Romualdo (2000), Teixeira (2005), Cavalcanti (2008) e Matias (2010).   

Acreditamos que a abordagem da organização e da simbologia das cores também 

é extremamente útil à observação e à análise de textos verbiagem/imagem no que concerne 

aos valores atitudinais avaliativos, já que as cores são compreendidas como um modo 

semiótico capaz de afetar o estado de ânimo do ser humano. Embasando esse pensamento 

estão os trabalhos de Farina (1982), Kress e van Leeuwen (2002), Kress (2010), Guimarães 

(2000, 2003), Frase e Banks (2007), Goethe (2011) e Heller (2013).  

Na contemporaneidade, um indivíduo, para ser considerado letrado, deve 

compreender e ser capaz de produzir mensagens em múltiplas formas de linguagem. O 

indivíduo deve, portanto, dominar discursos constituídos por diferentes modos semióticos2 

(escrita, som e imagem). O fato de abordarmos questões que tratam do poder semântico 

avaliativo tanto do signo verbal quanto do signo imagético nos posiciona no campo de estudo 

da multimodalidade. A Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) apresenta um constructo 

teórico capaz de nos auxiliar na análise das práticas sociais da contemporaneidade e, é claro, 

                                                             
2 Segundo Dionisio (2014), os modos semióticos são grupos organizados de recursos semióticos (imagem, som e 

escrita) capazes de gerar sentido. 
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no ensino da língua. Encontramos essa ligação entre a LSF e a Linguística Aplicada nos 

trabalhos de Dias e Vian Jr. (2017) e Herbele (2018). Diante de uma sociedade que apresenta 

uma linguagem multissemiótica, nós propomos o acréscimo do conhecimento imagético3 aos 

conhecimentos mobilizados para a produção e compreensão textual propostos por Koch e 

Elias (2017).  Apesar da existência de vários trabalhos que investigam textos com 

duplicidade intersemiótica, como Cavalcanti (2008) e Maia (2011), que estudam charges; 

Duarte (2008), que aborda a leitura de gráficos, e Paiva (2011) que analisa infográfico, 

observamos que, no Brasil, as investigações em textos multissemióticos não apresentam um 

foco avaliativo.  Sendo assim, destacamos a importância da realização do nosso trabalho para 

o desenvolvimento dos estudos de outros meios semióticos, além do da escrita, na produção 

de significado avaliativo.  

 Em relação à organização estrutural da tese, este trabalho é dividido em seis 

partes. A primeira apresenta um apanhado geral do modelo avaliativo proposto por Martin e 

White (2005) e Martin e Rose (2007) no que se refere à identificação das emoções do autor e 

à gradação da força avaliativa. Nessa primeira seção, evidenciamos os recursos linguísticos 

pelos quais ocorre a instanciação atitudinal e gradual. O subsistema Atitude é discutido 

através das subcategorias Afeto, Julgamento e Apreciação e o subsistema Gradação é 

abordado a partir dos eixos Força e Foco. 

 A segunda parte trata da organização estrutural das imagens para a produção dos 

significados representacionais, composicionais e interativos. Nela, consta a apresentação das 

categorias de análise propostas pela GDV e aplicadas na análise de capas de revistas 

brasileiras. A terceira destina-se à discussão das cores enquanto modo semiótico que pode 

interferir no estado de ânimo humano. Essa parte do trabalho discute pontos que 

compreendem desde a organização e a combinação de cores até os significados dados a elas 

por meio das convenções sociais. A quarta parte aborda as características estruturais e 

funcionais do gênero charge. Desse modo, debatemos alguns aspectos relacionados ao gênero 

tais como a sua composição multissemiótica, a natureza humorística sarcástica do seu 

discurso e as relações intertextuais estabelecidas. Além disso, traçamos algumas 

considerações sobre o ensino de textos com múltiplas linguagens. Essas considerações 

encontram sustentação teórica no arcabouço da Análise do Discurso Multimodal Sistêmico-

Funcional (ADMSF).  

                                                             
3 O conhecimento imagético diz respeito à correta produção e interpretação dos signos imagéticos. 
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 A quinta parte versa sobre a metodologia empregada no desenvolvimento deste 

estudo. Determinamos a natureza da nossa pesquisa, a delimitação do corpus, os 

procedimentos de coleta e de análise dos dados e as categorias empregadas na análise do 

corpus. A sexta se ocupa da aplicação das categorias avaliativas intersemióticas na análise dos 

dados. Optamos por tratar os dados de forma isolada, destinando uma subseção para cada 

subsistema avaliativo, a fim de que alcançássemos uma melhor organização do trabalho e 

compreensão do leitor diante da complexidade teórica e da quantidade de categorias a serem 

analisadas, tanto em signos imagéticos quanto em signos verbais. Por fim, expomos o 

resultado das análises, as considerações finais e as referências bibliográficas. 
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2 O PODER AVALIATIVO DO SIGNO VERBAL  

 
       Chega mais perto e contempla as palavras. 

Cada uma 
tem mil faces secretas sob a face neutra 
e te pergunta, sem interesse pela resposta, 
pobre ou terrível que lhe deres: 
Trouxeste a chave?4 

                             (ANDRADE, 2012, p.12) 
 

 Nesta primeira seção, apresentamos o modelo de análise avaliativo da Linguística 

Sistêmico-Funcional (LSF), elaborado por Martin e White (2005) e por Martin e Rose (2007), 

denominado de Sistema da Avaliatividade. Segundo os autores, a língua apresenta recursos 

léxico-gramaticais pelos quais sentimentos, julgamentos e ideologias do produtor textual são 

revelados ao leitor/ouvinte de forma implícita ou explícita. O sistema avaliativo se subdivide 

em três subsistemas, a saber, Atitude, Gradação e Engajamento. O primeiro subsistema tem 

como centro os recursos usados para expressar as emoções do indivíduo; o segundo trata da 

gradação das avaliações, quer dizer, da maximização ou da mitigação da força avaliativa 

expressa pelo autor, e o terceiro aborda as realizações linguísticas das vozes textuais. Nosso 

estudo tem o olhar específico para os dois primeiros subsistemas: Atitude e Gradação. Ao 

passo que discutimos a conceitualização de cada um dos dois subsistemas, apresentamos 

exemplos de possibilidades de ocorrência desses dois subsistemas no signo verbal, já que o 

modelo apresenta uma abordagem estritamente semântica, não sendo possível fixarmos 

fórmulas estruturais de sua manifestação. Devido aos objetivos deste trabalho, não abordamos 

o subsistema Engajamento, no entanto, acreditamos que esse subsistema deve ser estudado em 

trabalhos futuros que venhamos a produzir. 

 

2.1 O Sistema Avaliativo 

 

 Levando em consideração os pressupostos teóricos bakhtiniano e hallidayano de 

língua, Martin e White (2005) e Martin e Rose (2007) elaboraram uma teoria denominada de 

Teoria da Avaliatividade. Segundo esses autores, todo falante/escritor expressaria de forma 

implícita ou explícita emoções, julgamentos e ideologias em seu discurso. Ao longo do texto, 

elementos linguísticos de tom avaliativo estariam espalhados como pegadas, marcando as 

emoções e as valorações do produtor textual. Visando encontrar os elementos pelos quais a 

Avaliatividade se manifesta nos textos, os autores decidiram mapear cada uma dessas 

                                                             
4
 Poesia de Carlos Drummond de Andrade Procura da poesia. 
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ocorrências, o que gerou um complexo sistema de análise chamado de Sistema Avaliativo. 

Como dito anteriormente, esse sistema é composto por três subsistemas: Atitude, Gradação e 

Engajamento, dos quais observaremos apenas a realização dos dois primeiros. 

 As concepções bakhtinianas de dialogismo e de interação verbal são úteis à 

construção do modelo de análise avaliativo porque, segundo Bakhtin (2009; 2011), a 

comunicação ocorre através da enunciação, pois ela é o resultado da interação verbal entre 

indivíduos. Sendo assim, a comunicação verbal só ocorre porque ela concebe e visa ao outro, 

porque visa a um receptor do discurso produzido, um receptor que muda de papel no processo 

comunicativo, atuando ora como ouvinte/leitor ora como falante/escritor, o que evidencia o 

caráter responsivo da língua. O autor ainda advoga que não há como construir uma 

enunciação sem a manifestação da modalidade apreciativa, pensamento que é base para a 

formulação e desenvolvimento do Sistema Avaliativo. 

 Além das influências de Bakhtin, é marcante no trabalho de Martin e White 

(2005) as contribuições dos conceitos desenvolvidos por Halliday (2004), sobretudo, no que 

diz respeito à concepção de língua5 e às metafunções da linguagem. Dentro dessa perspectiva, 

os criadores do sistema avaliativo defendem a ideia de que a língua apresenta três 

metafunções, as quais atuam na produção de diferentes significados na língua.  A metafunção 

experiencial é a responsável por tratar os significados gerados a partir da expressão da 

experiência de mundo interior ou exterior ao indivíduo. A metafunção interpessoal atua para 

além da representação da experiência, pois age na produção de significados que permitem a 

interação entre sujeitos no meio social. Por fim, a metafunção textual organiza os significados 

experienciais e interpessoais em um texto, formando um todo coeso. Martin e White (Ibid) 

utilizam os conceitos das metafunções experiencial, interpessoal e textual para explicar a 

organização de seu sistema avaliativo. Os autores entendem que o Sistema Avaliativo se 

constitui a partir da eleição e do uso de elementos linguísticos que visam expressar o mundo e 

alcançar o interlocutor.   

 Outra ideia de Halliday (2004) absorvida por Martin e White (Ibid) é a de que a 

língua é um sistema semiótico composto por três estratos: um semântico-discursivo, um 

léxico-gramatical e um grafo-fonológico. O primeiro estrato se refere aos significados 

produzidos; o segundo, à organização das orações, e o terceiro, à relação entre letras e sons. O 

Sistema Avaliativo pertence ao estrato semântico-discursivo e se realiza a partir dos 

elementos léxico-gramaticais e grafo-fonológicos da língua.  As escolhas realizadas nos níveis 

                                                             
5 Halliday (2004) entende a língua como o instrumento utilizado pelo homem para estabelecer relação com outro 

indivíduo de forma a produzir significados e a representar o mundo interior ao individuo ou exterior a ele. 
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léxico-gramatical e grafo-fonológico atendem as exigências semânticas de falantes/escritor 

para a produção de valorações e de expressões atitudinais, segundo os criadores da 

Avaliatividade. O subsistema Atitude, que trata das emoções do falante/escritor, é o primeiro 

subsistema do qual iremos tratar, na próxima subseção. 

 

2.1.1 Atitude: Afeto, Julgamento e Apreciação 

 

 A Atitude corresponde ao subsistema avaliativo em cujo centro está a emoção do 

indivíduo que produz o discurso. Através desse subsistema, o produtor textual pode expressar 

seus sentimentos, seus julgamentos em relação ao comportamento de alguém ou à aparência 

estética de um indivíduo assim como pode expressar uma avaliação sobre coisas ou 

fenômenos do mundo. As avaliações atitudinais podem apresentar um valor positivo ou 

negativo e podem ocorrer, linguisticamente, de forma implícita ou explícita, tendo sua força 

avaliativa reduzida ou maximizada por meio de expressões graduais6. Martin e White (2005) e 

Martin e Rose (2007) dividiram cada uma dessas possibilidades de expressão avaliativa em 

subcategorias, a saber, Afeto, Julgamento e Apreciação.  

 No texto verbal, o Afeto realiza a expressão dos sentimentos do produtor textual 

diante de pessoas, objetos, acontecimentos ou fenômenos do mundo, como afirma Martin 

(2000). Quando essa expressão atitudinal ocorre de forma implícita, é necessária uma maior 

atenção do leitor para a sua identificação uma vez que ela pode ocorrer por meio de 

metáforas, expressas em estruturas maiores como sintagmas verbais, passível de ser 

observado no exemplo (1): 

 

(1)  “Eu sou a que no mundo anda perdida [...] 

   Sou aquela que passa e ninguém vê […] ” 

(Florbela Espanca7) 

 
 No exemplo (1), a autora, ao invés de utilizar inúmeras possibilidades de léxico 

atitudinal, o que seria mais claro e simples, lança mão de uma estrutura oracional relacional 

identificativa para expressar os sentimentos do eu lírico. Vejamos o Quadro 01: 

 

 

 
                                                             
6As expressões graduais se referem ao uso de recursos linguísticos pelos quais o subsistema Gradação ocorre. 
7Poema Eu do Livro de Mágoas de Florbela (2015). 
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Quadro 01: Análise Oração Relacional 
 

Identificado Processo Relacional Identificativo8 Identificador9 

 

Eu 

 

sou 

a que no mundo anda perdida. 

aquela que passa e ninguém vê. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
  Ao analisarmos semanticamente a identidade atribuída ao Identificado, entidade 

que recebe a identificação, encontramos a expressão linguística do estado de espírito do eu 

lírico, que se encontra desnorteado e invisível aos olhos dos outros. Sendo assim, podemos 

afirmar que Florbela expressa de forma implícita emoções negativas sentidas pelo eu lírico, 

por meio de uma estrutura linguística de nível mais complexo, já que se trata de uma estrutura 

oracional. Essa análise está de acordo com as orientações da LSF, que afirma que a descrição 

gramatical top-down ocorre de um nível estrutural maior para um nível estrutural menor, na 

seguinte ordem: texto, complexo oracional, oração, palavra e morfema.  

 Quando o Afeto se manifesta no texto de forma explícita, identificamos a sua 

realização através do uso de substantivos, adjetivos, advérbios ou verbos10 que são capazes de 

denotar felicidade/infelicidade, segurança/insegurança ou satisfação/insatisfação em relação 

ao que está sendo avaliado11. Observemos a realização do subsistema Afeto nos exemplos (2) 

e (3), coletados dos poemas de Florbela Espanca, notável poetisa conhecida pelo tom 

angustiante e inquieto de sua escrita: 

 

a) Adjetivo: 

 

(2)                   “Vejo-me triste, abandonada e só [...]” 

(Florbela Espanca12) 

                                                             
8 Os processos ocorrem notadamente por meio de verbos, pois eles têm o potencial de construir ou de expressar 

características a uma entidade. 
9 Identificador é a identidade dada ao Identificado. 
10Alguns autores usam os termos de Halliday (2004) e se referem aos verbos como processo, seguindo a 

nomenclatura hallidayana que os classifica em  material, mental, comportamental, relacional, verbal ou 
existencial. Da mesma forma, é comum o uso da expressão “adjuntos de circunstância” em termos cuja 
funcionalidade se assemelha a dos advérbios e o uso do termo “epíteto” ao se referir a elementos que têm a 
funcionalidade dos adjetivos.  

11Para um maior aprofundamento a respeito das subcategorias afetivas, ler Martin e White (2005), Martin e Rose 
(2007) e Almeida (2011). 

12Poema Hora que passa do Livro de Sóror Saudade de Florbela (2015). 
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Em (2), encontramos marcas afetivas que caracterizam o estado de espírito do eu 

lírico, claramente expresso pelo uso dos termos triste, abandonada e só, há, portanto, marcas 

avaliativas negativas em relação às emoções do eu lírico. 

 

b) Advérbio: 

(3)                    “[...]  

Assim quando eu te falo alegre, friamente, 

Sem um tremor de voz, mal sabes tu que estranha 

Paixão palpita e ruge em mim doida e fremente!” 

                                             (Florbela Espanca13) 

(4)                    “[...] 

Calaram-se os poetas tristemente 

E é desde então que eu choro amargamente 

Na minha Torre esguia junto ao céu.” 

                                 (Florbela Espanca14) 

Em (3), Florbela utiliza o advérbio friamente para expressar o tom 

dissimuladamente calmo da voz do eu lírico, que contrasta com o sentimento avassalador que 

há dentro dele: a paixão. Sendo assim, encontramos marcas de passividade em contraste com 

o descontrole emotivo do eu lírico. Já em (4), os advérbios em destaque marcam o tom 

dramático da escrita da poetisa portuguesa. O uso de advérbios como expressão de emoção é 

apontado e discutido por Neves (2000). De acordo com a autora, há advérbios afetivos ou 

atitudinais que são capazes de marcar o estado de espírito do produtor textual, como podemos 

observar através dos exemplos (3) e (4). 

c) Verbo: 

(5)                   “[...] 

Nesse triste convento aonde eu moro, 

Noites e dias rezo e grito e choro, 

E ninguém ouve… ninguém vê… ninguém.” 

                                                            (Florbela Espanca15) 

 

No trecho (5), a autora refere-se à dor do eu lírico como um convento, em que há 

noites e dias nos quais ele reza, grita e chora. As palavras em negrito no poema evidenciam o 

                                                             
13Poema Vulcões de Trocando Olhares de Florbela (2015). 
14 Poema Torre de Névoa do Livro de Mágoas de Florbela (2015). 
15Poema A minha dor do Livro de Mágoas de Florbela (2015). 



29 

sentimento de fé e de desespero do eu lírico. A disposição sequencial dos verbos nos faz 

entender que os sentimentos evocados estão expressos como se estivessem dispostos em uma 

escala gradual de intensidade. Inicialmente, há um momento de apego espiritual a uma 

entidade superior, representando um momento de esperança e de fé no uso de “rezo”, para 

logo em seguida ser suplantado pelo desespero, expresso pelo uso do verbo gritar, e, 

consequentemente, há um transbordamento da emoção do eu lírico revelado através do uso da 

forma verbal “choro”. 

 Martin e White (2005) destacam que existem sentimentos que estão dispostos 

em uma escala gradual de intensidade e exemplificam essa ideia com os verbos “desgostar”, 

“detestar” e “odiar”. Em língua portuguesa, esses verbos podem ser dispostos na seguinte 

ordem de intensidade: baixa (desgostar), média (detestar) e alta (odiar). Em Firmo (2014), 

apresentamos essa situação como um caso de hibridização dos subsistemas Atitude e 

Gradação, ou seja, entendemos que um único item lexical pode expressar tanto as emoções 

como a intensidade dessas emoções.  É importante destacar que a Avaliatividade é um sistema 

que está no nível semântico-discursivo; dessa forma, não podemos fixar padrões estruturais 

para a sua ocorrência, já que a língua cria e renova o seu significado a cada situação 

comunicativa, por isso, o que nos resta fazer é mapear possíveis ocorrências avaliativas em 

determinado contexto de uso. 

 O segundo tipo de Atitude é o Julgamento, que trata das avaliações do 

comportamento de um individuo consciente ou de uma instituição. Assim como o Afeto, o 

Julgamento pode apresentar um valor negativo ou positivo e pode ser de ordem implícita ou 

explícita. As avaliações que se enquadram nessa subcategoria atitudinal seguem as normas 

sociais e os princípios de moralidade e de legalidade da cultura na qual o sujeito está inserido. 

Consequentemente, as avaliações envolvem questões de estima social e de sanção social, 

respectivamente. Os julgamentos, portanto, abordarão questões que refletem os valores 

familiares, religiosos, éticos e legais, o que indica que, dependendo da ótica de quem avalia, o 

julgamento pode variar.  Se estabelecermos uma comparação entre Afeto e Julgamento no que 

diz respeito à expressividade desses subsistemas, identificamos que o Afeto trata dos 

sentimentos internos do indivíduo e o Julgamento se refere a sentimentos institucionalizados 

socialmente. 

 Algumas pesquisas a respeito da realização da avaliatividade atitudinal em Língua 

Portuguesa, como as apresentadas por Almeida (2010), Carvalho (2010) e Alves Vieira 

(2016), indicam que o Julgamento pode ocorrer das mesmas formas que o Afeto, ou seja, 

pode manifestar-se linguisticamente pelo uso de substantivos, adjetivos, advérbios ou 
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estruturas oracionais com os seus diferentes tipos de processos. Observemos os exemplos a 

seguir, transcritos de Alves Vieira (2016), cuja análise foi pautada na identificação de traços 

de valoração sobre a capacidade didática de blogueiros na produção de blogs voltados para o 

ensino de português: 

 

(6) Caraca veio tu é o bixoooooooooooo esse seu site e muito porreta mesmo tava 

precisando disso...     

 (7) Você é muito inteligente... 

 (8) Você está usando brilhantemente o dom que Deus te deu... 

  

 Podemos perceber que, nos exemplos (6), (7) e (8), há a realização explícita do 

julgamento, por estima social, da capacidade dos blogueiros de criarem blogs didáticos. Desse 

modo, encontramos uma valoração positiva da capacidade do autor do blog expressa por meio 

de um substantivo em (6); de um adjetivo em (7) e de uma estrutura oracional em (8). 

Julgamos importante analisar os constituintes oracionais do exemplo (8), a fim de que 

possamos visualizar a valoração manifesta tanto por um processo material quanto por um 

circunstante. Vejamos o Quadro 02: 

 
Quadro 02: Análise Oração Material  
 

Ator Processo Material Meta Circunstância 

Você está usando o dom que Deus te deu brilhantemente. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 Após a análise dos termos que compõem a estrutura oracional e da sua 

significância, entendemos que o uso do processo material não encerra a valoração contida na 

oração. Ao examinarmos o termo circunstanciador “brilhantemente”, percebemos que esse 

termo apresenta uma noção de valoração positiva acerca do processo material, reiterando o 

que dissemos anteriormente a respeito dos advérbios que também assinalam traços de 

julgamento. 

 Alves Vieira (2016) destaca a possibilidade de ocorrência implícita do 

Julgamento através do uso do termo “parabéns”. Observemos: 

 

(9) Ficarei “freguês” do seu blog, inclusive para usá-lo em minhas aulas. 

Parabéns. 
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Segundo o autor, no exemplo (9), ocorre implicitamente um julgamento em 

relação à capacidade do blogueiro em produzir um blog atrativo, já que não existe uma 

associação direta ao indivíduo participante. No entanto, nós entendemos que esse exemplo é 

uma comprovação da tênue linha que separa o Julgamento da Apreciação, tema 

embrionariamente apontado por Martin e White (2005). Afirmamos isso uma vez que, 

dependendo do tipo de leitura que fazemos do exemplo (9), podemos entender que o alvo da 

avaliação é a configuração do blog, o que evidenciaria uma avaliação do objeto (Apreciação) 

ou a competência do indivíduo que produz o blog, o que mostraria uma avaliação da 

capacidade do sujeito (Julgamento). 

 Os autores da teoria da Avaliatividade dividiram o subsistema Julgamento em 

dois eixos, Estima Social e Sansão Social, que por sua vez se subdividem em Normalidade, 

Capacidade, Tenacidade, Veracidade e Propriedade. Porém, não trataremos dessas 

subdivisões, pois algumas delas geram dúvidas quanto aos termos que se enquadrariam em 

cada subcategoria. Sendo assim, focaremos no conceito central do Julgamento e nos 

significados por ele produzidos para a análise de nosso corpus.16 

 A última esfera semântica da Atitude é a subcategoria Apreciação. Segundo 

Martin e White (Ibid.), essa esfera dá conta da avaliação de coisas, dos fenômenos do mundo 

e de aspectos estéticos de indivíduos conscientes.  Assim como os outros dois tipos de 

Atitude, a Apreciação pode ter valor positivo ou negativo e pode figurar de maneira implícita 

ou explícita no discurso. Estudos feitos por Almeida (2011) e Alves Vieira (2016) apontam 

que a Apreciação se manifesta por meio de elementos lexicais e orações completas.  

 
Gramaticalmente, os itens lexicais que realizam a apreciação tendem a se enquadrar 
em estruturas com o processo mental de cognição tais como: eu sei, eu entendo, eu 
acredito. Como a apreciação faz uma avaliação descritiva das coisas, a sua 
realização pode também ser efetuada pelos epítetos. (ALMEIDA, 2010, p. 108) 

 
 Segundo Almeida (Ibid.), a Apreciação efetiva uma avaliação descritiva das 

coisas, sendo comum o uso de epítetos. Os epítetos podem ocorrer por nominalizações, 

                                                             
16Decidimos não utilizar as subdivisões do subsistema Julgamento,  pois algumas delas geram dúvidas quanto à 

classificação e ao encaixe de determinados elementos léxico-gramaticais. Um exemplo são as subcategorias 
Propriedade e Tenacidade. Quando pensamos em tenacidade, entendemos como a capacidade de oferecer 
resistência ou de ter perseverança, mas, segundo Martin e White (2005), essas subcategorias, em língua 
inglesa,  se referem, respectivamente, a quão distante está algo da repreensão e o quão dependente é. Os 
autores dão como exemplos de realização do Julgamento por Propriedade o adjetivo "caridoso" e de realização 
do Julgamento por Tenacidade o adjetivo "acomodável". Pensando na carga semântica desses adjetivos, 
parece-nos difícil enquadrá-los nessas subcategorias, já que “caridoso” e “acomodável” não estabelecem 
relação com valores de repreensão ou de dependência, como está descrito na teoria em língua inglesa. Embora 
autores como Alves Vieira (2016) nos apresentem outras possibilidades viáveis a essas subcategorias, não 
iremos focar nessa problemática de categorização de termos atitudinais de julgamento, principalmente em 
relação a textos verbiagem/imagens. 
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transformando epítetos descritivos em objetos ou coisas como o presente no exemplo (10), 

transcrito de Almeida (2010; p.109): 

 

(10) Antes de pingar o ponto final quero que saibam que é uma grande mentira o 

que anda escrito a respeito do meu coração. 

 

 Vejamos alguns outros exemplos de avaliação apreciativa expressa pelo uso de 

advérbio, exemplo (11), e de verbo, exemplo (12), retirados de Carvalho (2010): 

 

 (11) O filme, brilhantemente dirigido por Eduardo Coutinho... 

 (12) A direção agrada a gregos e troianos. 

 

 Consoante Martin e White (2005), a Apreciação pode ser de três tipos: Reação, 

Composição e Valoração. O primeiro caso se refere ao quanto algo causou alguma reação em 

alguém; o segundo tipo trata da composição, organização ou elaboração de algum objeto ou 

fenômeno e, por fim, o terceiro que diz respeito ao valor que atribuímos ao objeto avaliado.  

Em conformidade com o que afirmamos a respeito da dificuldade em encaixar alguns termos 

dentro de uma determinada categoria do Julgamento, seguimos com o pensamento de não 

procedermos com a subclassificação apontada pelos autores da Teoria da Avaliatividade na 

ocorrência da Apreciação. Mais uma vez reiteramos que, na análise intersemiótica, o que nos 

interessa é a carga semântica que se manifesta através das ideias de avaliação atitudinal, 

independentemente dos pormenores ou das subcategorias de cada um dos tipos atitudinais: 

Afeto, Julgamento e Apreciação. 

 Em resumo, apresentamos, no Quadro 03, as categorias de ocorrência do 

subsistema Atitude, assim como os significados de suas três subcategorias. 

Quadro 03: Manifestação do subsistema Atitude. 

Atitude 

Subcategoria Significado Valor Manifestação Evocada 
ou Inscrita 

Afeto Expressão de sentimentos do produtor 
textual diante de um alvo avaliativo. 

 
 
Positivo ou Negativo. 

 
 
Substantivos, adjetivos, 
advérbios, verbos e 
orações.  

Julgamento Avaliação do comportamento de um 
ser consciente. 

Apreciação Avaliação de seres inanimados, não 
conscientes, tais como objetos, lugares 
e pessoas quanto aos seus aspectos 
estéticos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Observando a manifestação do Sistema Avaliativo na língua escrita, percebemos 

que o discurso apresenta marcas avaliativas que podem estar latentes ou não e que, 

dependendo da intenção de quem as produz, podem ter sua força avaliativa potencializada ou 

enfraquecida. Martin e White (2005) e Martin e Rose (2007) apontam outro subsistema que 

trata dessa força avaliativa: a Gradação, assunto a ser abordado na próxima subseção. 

2.1.2 Gradação 

  

 Segundo os autores que desenvolveram o modelo de análise avaliativo para a 

linguagem verbal, o subsistema Gradação trata da maximização ou da minimização da 

intensidade avaliativa presente nos textos. De acordo com Martin e White (2005) e Martin e 

Rose (2007), a Gradação é um subsistema que incide nas avaliações de caráter atitudinal ou 

nas avaliações que refletem um engajamento do produtor do discurso com a voz ou as vozes 

presentes no texto, ou seja, é o subsistema que atua nos outros dois, Atitude e Engajamento.  

Para os autores, a Gradação divide-se em dois eixos: a Força e o Foco. A Força diz respeito à 

gradação de elementos avaliativos passiveis de ser quantificados, já o Foco gradua elementos 

que não são admitem quantificação.  

 Em relação à Força, os autores afirmam que o falante/escritor pode aumentar ou 

diminuir a força de suas avaliações através de duas opções: a Intensificação e a Quantificação. 

A Intensificação diz respeito ao uso de elementos que permitem graduar a força avaliativa de 

processos, qualidades e indicadores de modalidade. Esse tipo de ocorrência pode realizar-

se por meio de elementos que são associados ao termo avaliado e que expressam o aumento 

ou a diminuição da intensidade avaliativa, o que configura o uso de uma estratégia de 

gradação por Isolamento. Além disso, a Intensificação pode manifestar-se através da fusão 

de elementos, quer dizer, do uso de um único item lexical que incorpora valores avaliativos e 

noções intensificadoras, o que Martin e White (Ibid.) denominam de gradação por Fusão. 

Linguisticamente, pesquisadores como Souza (2011) e Vian Junior (2011) afirmam que, em 

língua portuguesa, a Força pode manifestar-se por meio do uso de advérbios, locuções 

adverbiais, lexicalizações, afixos, figuras de linguagem como metáforas e hipérboles, 

repetição de elementos gramaticais ou lexicais e pelo uso de palavras consideradas vulgares, 

os ditos palavrões.  

 As figuras de linguagem são recursos úteis à Intensificação da Força avaliativa 

por Isolamento porque permitem alcançar níveis diferentes de avaliações graças a sua 

estrutura sintagmática e, por conseguinte, à linearidade da língua. Quando o produtor textual 
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opta por produzir uma linguagem mais elaborada e com um estilo que enriquece a escrita, 

além de produzir significados diferentes dos esperados, ele pode atingir diferentes níveis de 

potencialização ou de redução da Força avaliativa. Em textos que apresentam uma função 

emotiva da linguagem, há um derramar de sentimento, o que torna comum o uso de figuras de 

linguagens tais como metáforas e hipérboles, conforme notamos nos exemplos (13). 

 

(13) Amar você é desfrutar do paraíso na Terra. 

 

  Em (13), encontramos o uso de uma metáfora em “desfrutar o paraíso na Terra”, 

sintagma usado para intensificar a força avaliativa afetiva do processo “amar”. Com o uso 

dessa figura de linguagem, à medida que o autor avalia positivamente o ato de amar alguém, 

ele relaciona esse valor a algo socialmente aceito como muito bom, já que é um paraíso. 

Observamos que o sintagma não apresenta fundido, em um único elemento de sua 

composição, os valores de avaliação nem os de intensificação, visto que o todo da estrutura é 

que permite a intensificação do processo, sendo um exemplo de Intensificação por 

Isolamento. É importante salientarmos que, em construções enunciativas que lançam mão de 

uma linguagem mais elaborada, é necessária uma maior atenção do leitor para a identificação 

das avaliações, já que elas são veladas, sobretudo no que diz respeito à capacidade de graduar 

as avaliações. 

 A Intensificação da Força por Isolamento também pode acontecer por 

intermédio de palavras vulgares. Na linguagem coloquial, é comum o uso de termos 

vulgares na intensificação das emoções ou das avaliações do produtor do discurso. Em língua 

portuguesa, Firmo (2014) aponta o uso do item lexical "puta" como intensificador. Além 

desse termo, apontamos a construção "do caralho" como recurso intensificador da força 

avaliativa. Acreditamos que os elementos “puta” e “ do caralho”, dentro de determinado 

contexto, perdem o valor de qualificadores e ganham o de intensificadores mais 

qualificadores. Se pensarmos que, em linguagem coloquial, alguém pode se referir a um filme 

ganhador do Oscar como um “puta filme” ou “um filme do caralho”, entendemos que o 

produtor do enunciado está apreciando positivamente algum aspecto da organização, 

produção ou execução do filme e, simultaneamente, aumentando a força dessa avaliação. 

Nesse caso, o autor avalia implicitamente o filme como muito bom. Entendemos, portanto, 

que há uma Apreciação Evocada Positiva cuja força é aumentada.  À proporção que 

compreendemos que o uso desses termos configura uma Intensificação por Isolamento, 
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também vislumbramos que eles podem apresentar, simultaneamente, uma apreciação ou um 

julgamento de força aumentada, em um processo de fusão. 

 Outro recurso utilizado para a realização da Intensificação da Força por 

Isolamento é a repetição de elementos linguísticos, como afirma Vian Junior (2011). A 

repetição pode ser de itens gramaticais ou lexicais, sendo esses últimos pertencentes a um 

mesmo campo semântico, como observado nos exemplos (14) e (15).  

 

(14) Muita rua feia, muita rua sem esgoto, muito lugar perigoso, muito 

abandono do poder público cearense. 

(15) E são tantos os fascistas, os ditadores, os criminosos públicos, os loucos 

pelo poder, nesses dias.17 

  

 No exemplo (14), o produtor do enunciado usa a repetição dos itens lexicais 

“muito” e “muita” para aumentar a força avaliativa negativa das ações do poder público 

cearense, visto que destaca e dá ênfase à quantidade de problemas que a população cearense 

enfrenta. Nesse exemplo, encontramos uma Apreciação Evocada Negativa cuja força é 

aumentada pela repetição dos itens gramaticais. No exemplo (15), encontramos a repetição de 

itens lexicais pertencentes ao mesmo campo semântico, o de governantes autoritários. Todos 

os que instituem governos ditatoriais, em nossa percepção cultural, se enquadrariam em uma 

ou em várias das descrições vistas no enunciado, quer dizer, qualquer governo autoritário 

pode ser descrito como “fascistas”, “ditadores”, “criminosos públicos” e “loucos pelo poder”. 

Percebemos que há o uso de termos socialmente aceitos em nossa sociedade como negativos e 

que a repetição de termos, cujo valor é negativo, aumenta a força da avaliação negativa do 

indivíduo avaliado. Dessa fora, temos um Julgamento Negativo Inscrito cuja força também é 

maximizada. 

 Além do isolamento, a Intensificação da Força pode ocorrer por um processo de 

Fusão. Apontamos que determinados advérbios ou locuções adverbiais18 podem ser 

empregados como recursos de Intensificação da Força gradual por Fusão. Discutimos, em 

Firmo (2014), o uso de advérbios na gradação das avaliações, uma vez que tais elementos 

podem assumir uma carga semântica intensificadora, como aponta Bechara (2009) e Neves 

(2000). Souza (2011) apresenta uma proposta de escala de intensidade em que dispõe 

advérbios e locuções adverbiais de forma que possibilitam ao leitor entender a gradação de 

                                                             
17 Exemplos elaborados pela autora. 
18 De acordo com Martin e Rose (2007), os advérbios se enquadrariam nos ditos itens gramaticais. 
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qualidades existente em cada um dos elementos gramaticais citados. Dispostos em uma escala 

que vai do nível mais baixo de intensidade ao mais alto, Souza (Ibid.) explica a gradação dos 

significados por eles produzidos.  No entanto, apontamos o processo de Fusão somente nos 

termos “extremamente” e “completamente”, alvos de nossa discussão. Apresentamos, na 

Figura 01, a configuração da escala de intensidade nos elementos adverbiais e nas locuções 

adverbiais proposta por Souza (Ibid.). 

 

Figura 01- Escala de intensidade de advérbios e locuções adverbiais 

 

       (+)                                       extremamente 

                                                  completamente 

muito 

                      Essa matéria é       bastante                           difícil 

relativamente 

um pouco 

um pouquinho 

       (-)                                        só um pouquinho 

                                                                                      Fonte: Adaptada de Souza (2011, p. 195) 

 

 Se refletirmos sobre a gradação avaliativa presente no uso do advérbio em “Essa 

matéria é extremamente difícil.”, dita no contexto em que um aluno, diante da dificuldade de 

uma aula de raciocínio lógico, diz ao professor que a sua matéria é extremamente difícil de 

aprender, percebemos que o discente, ao passo que avalia a matéria ministrada pelo professor, 

apresenta em seu enunciado um grau elevado de intensidade avaliativa, expressa através da 

utilização do item gramatical "extremamente". Ao observarmos a disposição desse item 

gramatical na escala da Figura 01, entendemos que ele estabelece uma avaliação e apresenta 

um grau máximo de intensidade, se comparado ao termo adverbial “completamente”.19 

 Continuando a tratar do processo de Intensificação por Fusão, apontamos que um 

dos recursos usados nesse processo é a lexicalização. A lexicalização diz respeito ao uso de 

palavras que podem ser distribuídas em uma escala gradual de força. Essa escala é um 

contínuo que apresenta a intensidade da força avaliativa, pois se inicia em um baixo grau de 

                                                             
19No original, o termo “completamente” está localizado na posição de grau máximo de intensidade da escala 

adverbial, no entanto, acreditamos que algo extremo apresenta mais força avaliativa do que algo completo. 
Levando isso em consideração, optamos por mudar a ordem dos elementos e localizamos no topo da escala o 
advérbio “extremamente”. 
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intensidade e segue até o final da escala, onde se encontra o mais alto grau de força avaliativa. 

Se analisarmos a sequência de palavras Feliz/Encantado/Excitado, nessa ordem específica, 

observamos a crescente intensidade avaliativa quanto ao grau de felicidade de um indivíduo, 

uma vez que um indivíduo feliz apresenta um comportamento diferente de um indivíduo 

encantado, por exemplo. O mesmo raciocínio pode ser usado na análise da intensidade 

avaliativa na escala de processos Falar/Gritar/Urrar. Pensando na potência vocal utilizada em 

cada um desses processos, entendemos que “falar” requeira um potencial vocal menor do que 

o utilizado no processo “gritar”, que, por sua vez, utiliza um menor grau de potência vocal, se 

comparado ao usado na realização do processo “urrar”. Urrar, consequentemente, é o item 

lexical que guarda, além de sua carga semântica convencional do processo, uma carga de 

intensidade, sendo um exemplo de intensificação da força avaliativa por fusão. Esse exemplo 

se configura no que Firmo (2014) denomina de hibridização de subsistemas avaliativos. 

Segundo a autora, ocorre a hibridização quando um único elemento lexical apresenta carga 

semântica avaliativa de dois subsistemas, simultaneamente. Nos exemplos supracitados, trata-

se da hibridização entre os subsistemas Atitude e Gradação. Visualizamos melhor essas duas 

escalas graduais através da Figura 02. 

 

Figura 02- Escala gradual Intensificação por Fusão 

 

Feliz                          Encantado                     Excitado 

              (-)                                                                                                          (+) 

                               Falar                             Gritar                              Urrar 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Firmo (2014) defende que a hibridização acontece quando identificamos que o 

mesmo item lexical apresenta noções graduais inseridas ou fundidas a sua carga semântica 

avaliativa. Advogamos que há a possibilidade de um elemento lexical expressar tanto uma 

avaliação quanto uma potencialização ou atenuação da carga semântica avaliativa atitudinal, 

ocorrência que acreditamos também se manifestar nos signos imagéticos que compõem textos 

verbiagem/imagem. No entanto, é importante acrescentarmos a essa ideia um fato apontado 

por Martin e White (2005) no que tange aos casos em que um item lexical é exemplo de 

recurso de intensificação da força avaliativa por fusão. Os casos se referem a termos lexicais 

que perdem parte da sua carga semântica, uma vez que não podem ser interpretados de forma 
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isolada do cotexto. Como exemplo disso, Souza (2011) indica o item lexical “louco”, pois, 

quando alguém afirma que está louco de raiva, não significa que há uma perda total do 

domínio de suas faculdades mentais, mas, sim, que ocorre um descontrole mental no que se 

refere ao estado emocional do indivíduo. Levando isso em conta, acreditamos que a 

lexicalização, através do item “louco”, indica uma intensificação da força do elemento 

atitudinal “raiva”. 

 Além da lexicalização, a Intensificação da Força por intermédio do processo de 

Fusão pode ocorrer nos casos em que há uso de afixos. De acordo com Vian Junior (2011), 

prefixos como "ultra" e "super" e sufixos como "ão" podem intensificar as características de 

um nome como em ´´super-homem´´ ou ´´bonitão´´. Porém, há casos em que o uso de sufixos 

como “-zinho”  pode tanto conferir uma força avaliativa reduzida quanto uma força avaliativa 

ampliada de acordo com o contexto de produção do enunciado.  Quando alguém diz, em tom 

de ironia, que algo ou alguém está “bonitinho” temos um exemplo de redução da força 

avaliativa no que se refere à beleza de algo ou alguém, já que implica que a pessoa ou o 

objeto não está de fato bonito. No entanto, se alguém afirma que um indivíduo deve andar 

devagarzinho para não cair em um chão molhado, ele está expressando uma intensificação da 

força avaliativa, visto que a pessoa deve andar muito ou mais devagar do que a habitual 

velocidade de seus passos. Sendo assim, somente o cotexto indicaria o grau de intensificação 

da avaliação feita. Defendemos que essa ideia também é aplicada em textos 

verbiagem/imagem. 

 Como dissemos anteriormente, a Força pode se manifestar por meio da 

Intensificação e da Quantificação. Passemos à explicação da segunda. De acordo com Souza 

(2011, p. 198), “a estratégia de quantificação diz respeito à gradação de entidades, quer sejam 

elas concretas (p.ex.: livros, carros, maçãs) ou abstratas (amores, soluções, dúvidas)”. A 

Quantificação, assim como a Intensificação pode ser verificada através de recursos de Fusão 

e de Isolamento20 e por elementos linguísticos que indicam quantidade, volume e extensão. 

A noção de quantidade é expressa através do que Halliday (2004) denomina de numerativos 

quantitativos indefinidos.  Souza (2011) propõe uma escala de intensidade com numerativos 

quantitativos indefinidos a qual iremos utilizar na exposição de nosso pensamento, conforme 

observamos na Figura 03.  

 

 

                                                             
20Martin e White (2005) advogam que a Quantificação ocorre, primordialmente, mediante estruturas de 

isolamento. 
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Figura 03- Escala de intensidade de numerativos quantitativos  

 

               (+)                                           muitos  

vários 

alguns 

                (-)    Ela            tinha              poucos                  amigos. 

 

                                                                                      Fonte: Adaptada de Souza (2011, p. 199) 

 

 Ao analisarmos a oração “Ela tinha poucos amigos.”, o numerativo quantitativo 

indefinido “poucos” minimiza a força avaliativa da entidade “amigos”, visto que a ela se 

refere e, dentro da escala de intensidade retratada na Figura 03, apresenta uma baixa 

intensidade avaliativa, se comparado a termos como “muitos” ou “vários”.  

 A concepção de volume se refere ao tamanho, espessura, peso ou luminosidade 

do elemento avaliado, segundo Martin e White (2005). Nesse caso, podem-se usar itens 

lexicais como alto/baixo, fino/grosso, leve/pesado e escuro/claro para expressar a 

quantificação do elemento. Já a extensão apresenta as possibilidades de ocorrerem por 

distribuição ou por proximidade. A esse respeito, os autores apresentam as categorias de 

distribuição espacial e temporal e de proximidade espacial e temporal. A distribuição 

espacial se refere à quão espalhada a entidade está no espaço, Souza (2011) indica os termos 

localizada/generalizada como exemplos dessa categoria. A distribuição temporal trata da 

extensão temporal da entidade avaliada em relação ao tempo; nesse caso, Souza (Ibid.) indica 

os termos duradoura/curta como exemplos dessa categoria. No que diz respeito à 

proximidade temporal, os itens lexicais refletem o quanto que a entidade está próxima ou 

distante do tempo atual. Como exemplo dessa categoria, podemos pensar nos enunciados (16) 

e (17). 

 

(16) Foi descoberta, através de uma imagem recente de satélite, uma nova galáxia. 

(17) Imagens antigas de satélites já mostravam o crescente desmatamento da 

Amazônia. 

  

 Os exemplos (16) e (17) apresentam uma quantificação da entidade imagem 

através de elementos lexicais, “recente” x “antigas”, que denotam uma proximidade temporal. 
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No que concerne à proximidade espacial, os itens lexicais expressam a localização de uma 

entidade em determinado espaço levando em consideração a ideia de distância. 

 

(18) Eu trabalho em uma cidade próxima a minha cidade natal. 

(19) Eu trabalho em uma cidade distante da minha cidade natal. 

 Nos enunciados (18) e (19), observamos que há a quantificação por proximidade 

espacial da entidade cidade, avaliada ora como próxima ora como distante.  Martin e White 

(2005) salientam que apesar da Quantificação acontecer por Isolamento e Fusão, ela é 

preferencialmente manifesta por recursos de Isolamento. A Fusão pode acontecer pelo que 

eles chamam de metáforas quantificativas, exemplificada em (20) 

  

(20) Chorarei um rio de lágrimas, caso você não volte pra mim. 21. 

 

 Reconhecemos em (20) o uso de uma hipérbole “um rio de lágrimas”, usada para 

intensificar a força avaliativa do processo “chorar”. Martin e White (2005) categorizam o 

termo “rio” em “rio de lágrimas” como uma realização metafórica quantitativa e exemplo de 

uma Força por Quantificação por meio da distribuição espacial. A noção de distribuição 

espacial que o leitor apresenta associado ao signo “rio” constrói o aumento da força avaliativa 

do processo, pois se entende que o rio possui uma ampla distribuição espacial e que, portanto, 

apresenta uma estimativa alta de quantidade. Há um processo de Fusão. 

  Outro tipo de ocorrência da Gradação é o Foco, que se refere à gradação de 

elementos que não são passíveis de serem quantificados e se propõe não a quantificar, mas a 

acentuar ou atenuar o nível de prototipicalidade experiencial. O Foco pode ser expresso em 

língua portuguesa, segundo Souza (2011), por meio de locuções acentuativas tais como "de 

verdade", de palavras como “real” e “genuinamente” ou por termos que atenuam o foco 

avaliativo tais como “uma espécie de”, “suposto” e “certo”.  A fim de que possamos 

compreender melhor essa acepção gradual avaliativa, pensemos no elemento “samba” no 

exemplo (21).  

 

 (21) O novo cantor faz um suposto samba. 

 

                                                             
21 Todos os exemplos produzidos nessa página foram feitos pela autora desse trabalho. 
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 Ao afirmarmos que há um suposto samba tocando, estamos avaliando 

negativamente o samba e diminuindo a força avaliativa por meio do item lexical “suposto”, já 

que ele não é considerado como um samba genuíno. Em nosso trabalho, a subcategoria Foco 

não será abordada, visto que objetivamos tratar somente da Força gradual, pois acreditamos 

que as cargas semânticas de aumento ou de diminuição da força avaliativa podem ser 

representadas em imagens através da disposição ou da configuração dos seus elementos 

gráficos. Um exemplo para caracterizar essas ideias seria se pensarmos na intensificação da 

força avaliativa por quantificação ou por repetição de termos que, no caso de imagens, seria 

por repetição de determinado(s) elemento(s) gráfico(s) que compõem uma ilustração ou um 

texto verbiagem/imagem.  

 Acrescentamos a esse pensamento, o uso de elementos imagéticos ou tipográficos 

em tamanho superior ou inferior aos que, juntamente com ele, compõem uma imagem ou um 

texto, o que, para nós, indicaria um aumento ou uma diminuição da força avaliativa 

representada por esse elemento. No entanto, não acreditamos que essas são as únicas formas 

estruturais pelas quais se evidenciam a força avaliativa. Defendemos a ideia de que a escolha 

das cores, que compõem a imagem ou o texto verbiagem/imagem, pode indicar tanto traços de 

força gradual avaliativa quanto marcas avaliativas atitudinais. Baseamos nosso pensamento no 

que Kress e van Leeuwen (2006) afirmam a respeito dos diferentes significados produzidos 

por meio da linguagem verbal e visual: 

 
O que é expresso na linguagem através de escolhas entre diferentes classes de 
palavras e estruturas oracionais pode, em comunicações visuais, ser expresso através 
de escolhas entre diferentes usos de cores ou dentre diferentes composições 
estruturais, o que afetará o significado. Expressar algo verbalmente ou visualmente 
faz diferença. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p. 02, tradução nossa)22 
 

 Ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, trataremos da escolha e do uso das 

cores em imagens e em textos verbiagem/imagem de acordo com as convicções teóricas de 

Kress e van Leeuwen (2002), que tratam a cor como um modo semiótico, de Guimarães 

(2000; 2003), cujas ideias partem do princípio da cor-informação, e de Farina (1982), que 

aborda as possibilidades de significado da cores na comunicação. A defesa da ideia de que as 

cores são capazes de expressar avaliações será discutida na quarta seção. 

                                                             
22Nossa tradução para: “For instance, what is expressed in language through the choice between different word   

classes and clause structures, may, in visual communication, be expressed through the choice between different 
uses of colour or different compositional structures. And this will affect meaning. Expressing something 
verbally or visually makes a difference.” 
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 Levando em consideração as ideias discutidas a respeito da instanciação da 

Gradação por Força no texto escrito, propomos o esquema presente na Figura 04 como 

síntese do que foi por nós apresentado. 

 

Figura 04- Esquema de composição da Gradação Força. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

   

 Na próxima seção, discutimos os significados produzidos por meio dos signos 

imagéticos. 

 

 

 

 

 

 

Gradação 

Força: gradação de elementos passíveis de 
quantificação. 

 

Intensificação da força avaliativa de 
processos, qualidades e indicadores de 

modalidade 

Quantificação da força avaliativa de 
entidades concretas ou abstratas. 

Isolamento: associação de 
elementos linguísticos ao alvo 

da avaliação 

Isolamento: associação de 
elementos linguísticos ao 

alvo da avaliação 

Fusão: um único item lexical 
que contém valores semânticos 

avaliativos e graduais. 

Repetição de elementos 
linguísticos 

Fusão: um único item 
lexical que contém valores 
semânticos avaliativos e 

graduais. 
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3  OS SIGNIFICADOS CONSTRUÍDOS POR MEIO DAS IMAGENS 

 

Uma imagem não passa de uma imagem, a sua força de 
feitiço reside numa combinação de formas e cores.   

(Vax, 1972, p. 55) 
 

 

 As imagens fazem parte da vida humana desde a infância, quando são utilizadas 

para representar tanto o mundo interior quanto o mundo exterior ao indivíduo. Segundo 

Ferreiro e Teberosky (1986) e Ferreiro (2000), no início do processo de aquisição da língua 

escrita, desenho23 e escrita se confundem, pois as crianças estabelecem uma relação não 

arbitrária entre o que veem no mundo e a sua forma de representação.  Ao avançarem no 

processo de aquisição da linguagem, os pequenos passam a identificar a existência de 

símbolos diferentes dos desenhos (as letras), símbolos que ampliam bastante as possibilidades 

de variação e de construções de significados. Nessa fase, o desenho perde lugar para a escrita, 

como defendem Ferreiro e Teberosky (Ibid.). Quando o processo de aquisição da linguagem 

encontra-se em seu estágio final, o desenho passa a ser considerado como um elemento 

complementar ao texto escrito. Durante alguns anos, acreditou-se que o desenho ou as 

imagens não eram um sistema semiótico e que, portanto, não eram passíveis de 

sistematização. Além disso, acreditava-se que as imagens só gerariam significado quando 

associadas ao texto verbal, ideias que foram contestadas por teóricos como Roland Barthes. 

 Roland Barthes é o primeiro autor a defender a não dependência obrigatória entre 

o imagético e o verbal e a abordar as relações entre esses dois modos semióticos. Segundo 

Barthes (1977, 1990), a imagem é polissêmica, ou seja, apresenta um sentido flutuante, cuja 

escolha está condicionada às necessidades do indivíduo. Além disso, Barthes (1977) advoga 

que é possível estabelecer relações entre texto e imagem, embora isso não implique uma 

completa dependência entre as duas semioses. Para o estudioso, há três possibilidades de 

estabelecer relações entre imagens e textos verbais, a saber, a ancoragem, a ilustração e o 

relay. A ancoragem diz respeito ao direcionamento que o texto dá ao leitor a fim de atingir o 

significado da imagem; o texto, portanto, serve para elucidar a imagem. A ilustração se 

manifesta quando a imagem realiza o texto, quer dizer, quando o signo imagético ajuda a 

construir o significado linguístico. Por fim, o relay se refere ao fato de imagem e texto 

dependerem um do outro para a construção do significado, apresentando um caráter 

complementar e uma relação de igualdade entre os dois modos semióticos. Nosso corpus de 

                                                             
23  No que diz respeito do estudo do desenho, ler Luquet (1969). 
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análise pode ser enquadrado nessa relação de relay, já que contém charges que apresentam 

elementos verbais e imagéticos em relação de complementaridade.   

 As ideias de Barthes (1977; 1990) a respeito da não dependência obrigatória do 

signo imagético ao signo verbal, assim como as relações lógico-semânticas entre texto e 

imagem contribuíram para que Kress e Van Leeuwen (2006) desenvolvessem uma gramática 

visual.  De acordo com esses autores, as imagens constituem um modo semiótico e, portanto, 

possuem uma organização estrutural própria que independe dos elementos verbais e cuja 

organização interfere na construção do sentido. A forma como os elementos imagéticos estão 

distribuídos na composição visual, assim como os recursos visuais utilizados na sua 

construção, são descritos por Kress e Van Leeuwen (Ibid.) com o intuito de evidenciar os 

processos que envolvem a produção de sentido através de imagens. Levando isso em 

consideração, nesta terceira seção, abordamos a imagem como um modo semiótico gerador de 

significado tal como a língua escrita, resguardando, é claro, as devidas diferenças entre esses 

dois modos. Tratamos, especificamente, da base teórica e das categorias de análise presentes 

na gramática de Kress e van Leeuwen (2006), a Gramática do Design Visual, elaborada para o 

estudo das imagens.  

3.1  O estudo das imagens por meio da Gramática do Design Visual 

 

 Kress e van Leeuwen (2006) constroem uma gramática capaz de descrever a 

forma como os elementos imagéticos se combinam para a produção de sentido, a chamada 

Gramática do Design Visual (GDV).  Os autores levam em consideração os postulados de 

Halliday (1989) no que se refere a outras formas de significar além da língua e os de Halliday 

(2004) a respeito das metafunções da linguagem para o desenvolvimento de sua obra.  

Segundo Halliday (2004), a língua apresenta três metafunções, a saber, a ideacional, a 

interpessoal e a textual, Kress e Van Leeuwen (2006) adaptaram essas três metafunções às 

imagens criando as metafunções ou os significados representacional, interativo e 

composicional, respectivamente. Dessa forma, os autores propuseram o detalhamento dos 

elementos constitutivos das imagens com base nas três metafunções da linguagem que foram 

adaptadas aos elementos imagéticos. Os autores passam a denominar as metafunções de 

Halliday (2004) de significados e afirmam que eles concorrem para a construção de padrões 

de experiência, interação e ideologia nas imagens. 

 Na GDV, Kress e Van Leeuwen (Ibid.) exploram a possibilidade de cores, linhas, 

molduras e diferentes perspectivas visuais se combinarem para formar um todo significativo. 
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De acordo com os autores, a forma como as imagens se organizam reflete os significados que 

os usuários desejam representar.  Os autores entendem as imagens a partir de uma visão social 

do modo semiótico, o que faz com que eles tenham o entendimento de que o signo imagético 

exprime valores da cultura na qual ele foi elaborado. Kress e van Leeuwen (Ibid.) trabalham 

na perspectiva dos valores e das crenças da cultura ocidental e acreditam que os signos 

imagéticos podem, assim como os signos verbais, representar processos mentais, verbais ou 

processos de ação assim como representar indivíduos, situações, objetos, fenômenos ou 

lugares, além de sinalizar reações do indivíduo, por exemplo.  

 É importante destacar que os autores contribuem para a contestação da visão de 

que a língua era a única forma de estabelecer comunicação ou de produzir significado, uma 

vez que eles apresentam o signo imagético como mais uma maneira de significar. Com as 

contribuições de Halliday (1989; 2004), Kress e van Leeuwen (2006) também expandem a 

ideia de Bakhtin (2011) a respeito do caráter ideológico do signo verbal, posto que declaram 

que os signos imagéticos também podem refletir as ideologias de determinado grupo social, o 

que nos leva a pensar no seu caráter avaliativo. Se o signo imagético não possui uma natureza 

arbitrária e se ele é condicionado a valores e a crenças da cultura a qual ele é veiculado, as 

composições imagéticas refletirão, portanto, o pensamento, os sentimentos, o credo e as 

valorações do indivíduo que as produziu. 

 Levando em consideração tudo o que dissemos anteriormente, acreditamos que os 

dados oferecidos pela GDV nos são úteis para a produção do nosso modelo de análise 

avaliativa intersemiótica, já que nos auxilia na ação de ler e interpretar imagens ou, no nosso 

caso, nos possibilita a ler e a interpretar textos verbiagem/imagem. Compartilhamos da visão 

dos autores no que diz respeito ao fato de as imagens não serem simples ornamentos ou 

elementos complementares aos textos verbais, uma vez que os signos imagéticos não são 

vazios ou não estão livres das influências do contexto social, cultural ou político em que são 

produzidos.  

 Nas próximas três subseções, damos início à explanação dos pontos da GDV que 

serão utilizados para a elaboração do modelo de análise textual intersemiótico avaliativo, com 

a apresentação da organização dos significados representacional, composicional e interativo. 

3.2 Significado Representacional  

  

 O significado representacional corresponde à metafunção ideacional de Halliday e 

trata da construção ou da representação das experiências do mundo. Na língua escrita, é o que 
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corresponderia ao papel desempenhado, por exemplo, pelos verbos que denotam ação ou 

pelas preposições que dão ideia de localização. Nas imagens, o significado representacional 

abrange dois tipos de processo, o Narrativo24 e o Conceitual; as ações são representadas por 

vetores25 e a noção de localização pode ser expressa pelo posicionamento dos elementos 

imagéticos em primeiro ou em segundo plano. Os participantes, segundo os autores, podem 

ser Participantes Representados (PR) ou Participantes Interativos (PI). Os primeiros são 

pessoas, lugares ou coisas representadas, presentes nas imagens; os segundos são os sujeitos 

que produzem e os que visualizam a imagem, ou seja, os produtores e os leitores.  

3.2.1 Processo Narrativo  

  

 As composições imagéticas com processo narrativo apresentam uma estrutura 

narrativa que compreende dois elementos: um Ator e uma Meta. O Ator é o ser ou a entidade 

do qual parte a ação, representada imageticamente por vetores, em direção a uma Meta. O 

Ator é reconhecido pela sua posição de destaque dentro da composição imagética, pois ele, 

normalmente, está em evidência se comparado aos outros elementos que compõem a imagem. 

Uma possibilidade de marcação de destaque para o Ator é colocá-lo em primeiro plano ou 

com destaque de cores, iluminação ou tamanho em relação aos outros elementos que 

compõem a imagem.  É importante destacar que o Processo Narrativo pode indicar ação, 

reação, fala, pensamento ou circunstância como veremos detalhadamente a seguir. 

a)  Processo de ação 

 

 As ações representadas na estrutura narrativa são tipificadas em transacional e 

não transacional. A primeira diz respeito àquelas estruturas em que se evidencia a presença 

de um Ator cuja ação é dirigida a outro participante, a Meta ou o Beneficiário; o segundo tipo 

se refere a ações nas quais há apenas um participante, o Ator. Poças (2009) apresenta como 

exemplo de uma ação transacional a imagem expressa na capa da revista Época, como vemos 

na Imagem 01. Percebemos que o Ator é quem desenvolve a ação principal do processo 

representado e é quem está em posição de destaque em relação à ação. Na Imagem 01, o Ator 

aponta uma arma para outro indivíduo, entendido como a Meta, que recebe a ação ou para 

                                                             
24Kress e Van Leeuwen (2006) dividem o processo narrativo em processo de conversão e de simbolismo 

geométrico. No entanto, não abordamos esses tipos processuais em nosso trabalho uma vez que eles se referem 
à questão de representação de esquemas, representação visual que não contempla o nosso objeto de análise.  

25Os vetores podem ser formados pelo corpo ou pelas partes do corpo dos participantes representados, assim 
como por outros elementos que compõem a imagem como linhas ou objetos. 
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quem a ação está direcionada. Nesse exemplo encontramos uma estrutura narrativa 

unidirecional, quer dizer, há somente um vetor que parte do Ator em direção à Meta. 26 

 

Imagem 01 - Processo de Ação Transacional Unidirecional 
 

 

Fonte: Revista Época (2007). 
 

 As estruturas narrativas transacionais podem ser também bidirecionais. 

Quando a estrutura narrativa é bidirecional, o Ator e a Meta alternam entre si o papel no 

processo. De acordo com Kress e van Leeuwen (2006), os participantes que participam desse 

tipo de estrutura são denominados de Interactantes. Podemos observar uma estrutura 

narrativa transacional bidirecional na Imagem 02. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
26Disponível em: http://colunas.revistaepoca.globo.com/fazcaber/2007/09/22/capa-da-semana-12. Acesso em 

19/05/2018. 

Ator 

Meta 
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Imagem 02- Processo de Ação Transacional Bidirecional 
 

 

Fonte: Revista Isto é (2018).  
 

 Na capa da revista Isto é27, os participantes representados alternam seus papéis ora 

como Ator (o que golpeia) ora como Meta (o que recebe os golpes).  

 Em relação às estruturas narrativas não transacionais, observamos que elas 

apresentam um único participante, o Ator. Como a ação do Ator não é dirigida a nenhum 

outro PR, não há uma Meta ou um Beneficiário. Um exemplo disso está presente na Imagem 

0328.  

Imagem 03 – Processo de Ação Não Transacional 

 

Fonte: Revista Isto é (2016). 

                                                             
27 Disponível em: https://istoe.com.br/edicao/2473. Acesso em 19/05/2018. 
28 Disponível em: http://portalnoar.com.br. Acesso em 10/06/2018. 

Ator/ Meta 

Ator/Meta 
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 A Imagem 03 apresenta apenas um Ator (Dilma) para a ação de gritar. Nesse 

caso, não há indicação na imagem de um PR a quem se dirige a ação. 

 Além dessas duas possibilidades de processos de ação, Kress e van Leeuwen 

(2006) apresentam uma terceira possibilidade de ocorrência visual de um processo narrativo 

que é quando o Ator não está expresso nas imagens. A esse tipo de processo, os autores 

denominam Evento, assim definido “Representação de ações que incluem somente a Meta, 

nós a chamaremos de Eventos, algo está acontecendo com alguém, mas nós não podemos ver 

quem ou o que está fazendo isso.” (KRESS e VAN LEEUWEN, 2006, p.64, tradução 

nossa)29. Como exemplo desse processo, temos a Imagem 04.30 

 

Imagem 04 - Evento 
 

 

Fonte: Revista Veja (2001). 
  

 Na Imagem 04, o foco é a Meta, entende-se que há uma ação (explosão das torres 

gêmeas de Nova Iorque), mas não há a marcação do Ator dessa ação, já que o importante não 

é destacar quem faz ação, mas sim destacar a ação em si. 

b)  Processo de reação  

 
                                                             
29Tradução nossa para “Representation of actions which include only the Goal we will call Events: something is 

happening to someone, but we cannot see who or what makes it happen.” 
30 Disponível em: https://produto.mercadolivre.com.br. Acesso em 03/06/2018. 
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 O processo de reação não trata da representação de uma ação, mas sim do 

processo que envolve um participante que olha (Reator) e outro que é olhado (Fenômeno). 

Sendo assim, nesse processo, o que é observado é a linha do olhar dos participantes 

envolvidos nas imagens e não a sua atuação. Da mesma forma que o processo de ação se 

divide em dois, transacional e não transacional, o processo de reação também segue essa 

divisão. Quando o processo de reação é transacional, ele evidencia a relação entre Reator e 

Fenômeno. O observador percebe a presença de um vetor que sai do olhar do Reator 

(participante humano ou humanizado) em direção ao Fenômeno (algo ou alguém observado). 

Observa-se um exemplo de processo de reação transacional na Imagem 0531, já que se pode 

traçar um vetor que parte da linha dos olhos do homem (Lázaro Ramos) e que é direcionado a 

um alvo, a mulher (Taís Araújo).  Há também a possibilidade de análise entre os PI, já que o 

olhar da mulher é direcionado ao leitor. 

 

Imagem 05 - Processo de Reação Transacional 
 

 

Fonte: Revista Veja (2017). 
 

 Se no processo de reação transacional há uma clara relação entre Reator e 

Fenômeno, no processo de reação não transacional, não há essa relação, pois se identifica 

apenas a presença de um Reator na imagem. É evidente, portanto, que a imagem apresenta 

                                                             
31  Disponível em: https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2519/. Acesso em 21/05/2018. 
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somente um indivíduo que olha, e não o alvo desse olhar. Poças (2009) afirma que esse tipo 

de estrutura narrativa é muito comum em capas de revista, já que o objetivo do editor é causar 

curiosidade no leitor em saber para onde ou para quem o indivíduo representado está olhando. 

Um recurso que possibilita essa construção de sentido é o que usa uma imagem com o foco 

mais fechado (close up) como o apresentado na Imagem 0632. 

 

Imagem 06 - Processo de Reação Não Transacional 
 

 
 

Fonte: Revista Veja (2018). 
  
 A Imagem 06 apresenta a figura do então presidente Michel Temer em close up. 

Analisando esse exemplo, pode-se traçar um vetor que parte do olhar do PR, mas que não se 

identifica o alvo desse olhar, ou seja, não há um Fenômeno. 

c)  Processos Verbal e Mental 

 

 As imagens, além de representarem indivíduos, objetos, fenômenos e ações, 

podem também representar fala e pensamento. Em tais casos, tem-se a manifestação de 

processos verbais e mentais, respectivamente. Segundo os autores da GDV, a representação 

mental é realizada por meio de balões do pensamento e envolve um indivíduo que pensa, o 

Pensador, e um conteúdo do pensamento, o Fenômeno. Os autores afirmam que o conteúdo 

                                                             
32 Disponível em: https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2576/. Acesso em 21/05/2018. 

 

Reator 
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dos processos mentais está relacionado à percepção (ver, ouvir etc.), ao afeto (gostar, querer, 

ter medo de etc.) e à cognição (saber, pensar, acreditar).  Em relação ao processo verbal, a 

representação na imagem desse processo é feita por meio de balões de diálogo, em que consta 

a presença de um indivíduo que fala, o Orador, e o conteúdo verbal, a Fala. A Imagem 

0733exemplifica esse tipo de processo. 

 
Imagem 07 - Processo Verbal e Mental 

 

Fonte: Blogspot Atividade de Português e Literatura (2018). 
  
 Os produtores das imagens estabelecem a diferença entre o balão do diálogo e o 

balão do pensamento por meio do contorno da forma dos balões. Mas, existe a possibilidade 

de que tanto a fala quanto o pensamento sejam marcados na imagem sem a presença de balões 

ou similares. 

d)  Circunstanciador 

  

 Os Circunstanciadores são os elementos que compõem a imagem como o cenário, 

os meios e o acompanhamento.  O cenário diz respeito ao local onde ocorre o processo, os 

meios tratam das ferramentas ou dos elementos usados na execução do processo, já os 

acompanhantes se referem aos participantes que não têm relação vetorial com outros 

participantes e que não podem ser usados como exemplo de Atributo Simbólico34. Se 

voltarmos a observar a Imagem 07, percebemos que o cenário da primeira parte da tirinha é a 

entrada de uma casa e o seu jardim, já na segunda parte é o interior dessa casa. Na Imagem 

02, o meio utilizado para a execução da ação são as mãos dos participantes representados. Em 

relação ao acompanhamento, Kress e Van Leuwen (2006) apresentam como exemplo a 

imagem de um pinguim e do seu filhote. Vejamos a Imagem 08 a seguir.  

                                                             
33Disponível em: http://atividadesdeportugueseliteratura.blogspot.com.br/2015/05/analise-de-tirinha-snoopy-

artigo.html. Acesso em 21/05/2018. 
34 Conceito a ser abordado na subseção 3.2.2. 

Orador Pensador 
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Imagem 08 - Acompanhamento35 

 

Fonte: Viver de Eco (2018). 
 

 Para os autores, o pinguim e o seu filhote são participantes distintos que não 

interagem, uma vez que a imagem, segundo eles, não apresenta vetores que relacionam os 

dois participantes. Portanto, os autores entendem que a imagem tem um caráter puramente 

analítico de explicar a vida dos pinguins. 

 Até aqui temos discutido a forma como as imagens expressam ações, reações, 

fala, pensamento e circunstanciadores, porém as estruturas visuais também dão conta da 

representação de conceitos, como veremos na próxima subseção. 

3.2.2 Processo Conceitual 

 

 O processo conceitual define, analisa e classifica indivíduos, lugares ou coisas. 

Nesse processo, ao contrário do processo narrativo, não há vetores que indiquem ação. Os 

autores da GDV subdividem o processo conceitual em três tipos: simbólico, analítico e 

classificatório.  

a) Processo simbólico 

  

 Kress e van Leeuwen (2006) afirmam que o processo simbólico trata do que o(s) 

participante(s) significa(m). Nesse tipo de estrutura, é atribuído ao indivíduo um significado 

                                                             
35Imagem semelhante à utilizada por Kress e van Leeuwen (2006). Disponível em: 
https://viverdeeco.wordpress.com/tag/pais-da-natureza. Acesso em 02/06/2018. 
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simbólico. Nele participam um Portador (participante que carrega o atributo simbólico) e um 

Atributo (significado simbólico dado ao Portador). Segundo os autores, o processo conceitual 

simbólico pode ser de dois tipos: 

i. Processo Simbólico Atributivo: apresenta dois participantes (PR), um que 

atribui significado ao outro, ou seja, há um Atributo que lança significado no 

Portador. 

ii. Processo Simbólico Sugestivo: apresenta um único participante sobre o qual 

recai o atributo simbólico. O atributo passa a ser entendido como sendo inerente 

ao participante.  

Acerca disso, os autores afirmam que “O processo simbólico sugestivo entende 

que o significado e a identidade são qualidades pertinentes do Portador, enquanto o processo 

atributivo simbólico representa significado e identidade como sendo conferidos ao Portador.” 
36 (KRESS E VAN LEEUWEN, 2006, p. 106, tradução nossa) 

A Imagem 09 apresenta uma estrutura visual que corresponde ao Processo 

Simbólico Atributivo, já que tem dois participantes, um Atributo (o copo de bebida 

alcoólica) que concede um significado simbólico ao Portador (o homem de terno). Levando 

isso em consideração, podemos afirmar que o editor da capa da revista Veja confere ao 

participante representado o valor de alcoólatra, ao relacionar ambos participantes da imagem. 

Esse julgamento é reforçado pelo texto verbiagem juntamente com todas as suas 

peculiaridades, como a escolha das cores, do tamanho e da espessura das letras. Observemos a 

imagem37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
36Tradução nossa para “As a result Symbolic Suggestive processes represent meaning and identity as coming 

from within, as deriving from qualities of the Carrier themselves, whereas Symbolic Attributive processes 
represent meaning and identity as being conferred to the Carrier.” (KRESS E VAN LEEUWEN, 2006, p. 106) 

37
 Disponível em http://pessoal.zehfernando.com/2011/variacoes-da-palavra-impressa. Acesso em 03/06/2018. 

http://pessoal.zehfernando.com/2011/variacoes-da-palavra-impressa
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Imagem 09: Processo Simbólico Atributivo 

 

Fonte: Revista Veja (2009). 
 

Em relação à ocorrência do Processo Simbólico Sugestivo, vemos um exemplo 

na Imagem 1038, quando estabelecemos relação entre ela e a Imagem 1139. 

 
 
Imagem 10 - Processo Simbólico Sugestivo                                         Imagem 11 - Che Guevara 

                                         
Fonte: Revista Veja (2014).                                                            Fonte: Wikipédia (2018). 

 
 Analisando a imagem, percebemos a presença de um único participante, o 

Portador, cujo atributo simbólico está inerente a ele.  Detalhando nossa análise, percebemos 

que a revista constrói a imagem de Barack Obama, presidente dos Estados Unidos da América 

                                                             
38 Disponível em: https://www.brasil247.com. Acesso em 03/06/2018. 
39 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara. Acesso em 03/06/2018. 

https://www.brasil247.com/
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nos anos de 2009 a 2017, a partir dos atributos simbólicos do guerrilheiro cubano Che 

Guevara, em uma clara tentativa de aproximar as duas personalidades políticas. A inerência 

do atributo simbólico, nesse caso, manifesta-se através do corte do cabelo, das cores usadas na 

imagem (predominância da cor vermelha) assim como do tipo de enquadramento usado na 

imagem do presidente americano. Esse enquadramento, em close up, faz referência direta a 

uma foto bem conhecida de Che Guevara (Imagem 11) e a cor vermelha reporta à ideologia 

comunista que ele seguia. Sendo assim, entendemos que no Processo Simbólico Sugestivo, o 

participante significa, ele não faz. 

b) Processo Analítico 

 O processo analítico entende os participantes a partir da relação parte/todo. Nele 

consta a presença de dois participantes: o Portador (todo) e os Atributos Possessivos (parte), 

ou seja, há um PR (Portador) e as partes que o compõem (Atributos Possessivos). Kress e van 

Leeuwen (2006) afirmam que há a possibilidade de somente algumas partes do Portador 

serem destacadas, pois, nesse tipo de processo, pode-se evidenciar apenas os traços mais 

importantes do PR. Encontramos na Imagem 1240 um exemplo de processo analítico, quando 

observamos os Portadores (alunos negros) e os seus Atributos Possessivos (capelo). Na 

relação parte/todo retratada na imagem, temos o capelo sendo atributo possessivo de alunos 

universitários, logo indica que alunos negros são alunos universitários. Observemos a 

imagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
40 Disponível em: https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2543. Acesso em 11/06/2018. 
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Imagem 12 - Processo Conceitual Analítico 

  

Fonte: Revista Veja (2017). 
 

 A Imagem 12 apresenta uma paródia da obra Operários, de Tarsila do Amaral. A 

revista faz uma releitura da obra da pintora, acrescentando capelos à cabeça dos participantes 

representados. Como já apontamos anteriormente, o objetivo da imagem é mostrar que está 

ocorrendo uma maior entrada dos alunos negros em universidades, conforme indica o 

enunciado acima da imagem, e conforme podemos observar na representação de indivíduos 

negros usando capelos, entre os supostos operários. 

c) Processo Classificatório 

 

 As estruturas classificatórias partem do princípio de subordinação para mostrar 

uma determinada hierarquia entre os elementos que compõem a imagem. Para Kress e van 

Leeuwen (2006), a relação Superordinado/Subordinante pode ser evidenciada pela 

disposição dos elementos em primeiro e em segundo plano assim como pela distribuição 

espacial dos participantes na imagem. Os autores defendem que a igualdade entre os PRs da 

estrutura visual é marcada por uma organização simétrica dos elementos constitutivo da 

imagem, ou seja, os participantes estão dispostos a uma mesma distância um dos outros, 

assim como apresentam o mesmo tamanho. O segundo plano é neutro, o ângulo é frontal e 

não há profundidade a fim de que se destaquem somente os elementos do primeiro plano. 

Quando um participante é conceituado como hierarquicamente superior aos outros 

participantes da estrutura visual, ele é representado em primeiro plano ou em tamanho maior 

Para avaliar a política que 
abre as universidades a 
negros e a pobres, Veja 
examinou uma dezena de 
estudos e pesquisou o 
desempenho de 300 
diplomados - e o resultado 
é surpreendente. 
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do que o dos outros componentes que aparecem na imagem. Apresentamos como exemplo de 

uma estrutura imagética classificatória na Imagem 1341. 

 

Imagem 13 - Processo Classificatório 

 

Fonte: Revista Isto é (2018). 
 

 A Imagem 13 apresenta, em primeiro plano, os três candidatos mais bem 

colocados, no primeiro turno das eleições de 2018, que disputavam a corrida pela presidência 

do Brasil. Os demais candidatos, que aparecem em segundo plano, são aqueles que figuram 

após os três primeiros lugares nas pesquisas eleitorais. A capa da revista se utiliza do recurso 

que evidencia a distância espacial entre os PR para mostrar que não há uma relação de 

igualdade entre eles na disputa eleitoral em relação ao gosto dos eleitores. Analisando a 

imagem, podemos afirmar que os candidatos Ciro Gomes (à esquerda) e Jair Bolsonaro (à 

direita) são os Subordinantes em comparação a Marina Silva, Subordinada, quer dizer, 

podemos dizer que se trata de uma imagem classificatória que denota superioridade dos PR 

em primeiro plano, quando relacionados aos PR em segundo plano. Assim como dissemos 

anteriormente, as imagens podem marcar uma relação igualitária entre os PR, tal como 

podemos ver na Imagem 1442. 

 

 

 

 

 
                                                             
41 Disponível em: https://istoe.com.br/edicao/2534 Acesso em 14/01/2019. 
42 Disponível em: https://istoe.com.br/edicao/2540.  Acesso em 14/01/2019. 

Campanha entra na fase 
decisiva com a definição 
das alianças e a 
proximidade das 
convenções partidárias. Já 
que o anseio popular pelo 
“novo” não se concretizou, 
o desafio dos candidatos é 
mostrar como podem fazer 
diferente para mudar o 
Brasil. 

https://istoe.com.br/edicao/2540
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Imagem 14 - Processo Classificatório II 

 

Fonte: Revista Isto é (2018). 
 

 Na Imagem 14, a capa da revista retrata a corrida, em 2018, pela presidência da 

República do Brasil por meio da representação dos três ex-ministros do governo Lula: Haddad 

(à esquerda), Marina (ao centro) e Ciro (à direita). A capa da revista apresenta uma referência 

ao Partido dos Trabalhadores (PT) tanto pelo uso da cor vermelha, marca do partido, quanto 

pelo uso do termo “companheiro”, muito comum entre os seus filiados e simpatizantes. Os 

participantes representados apresentam o mesmo tamanho e estão dispostos em um único 

plano, distribuídos de forma igual entre si. A disposição dos elementos que participam da 

imagem, sem divisão entre primeiro e segundo plano na composição, expressa a noção de 

igualdade entre os participantes, o que é reforçado pelo uso do termo “companheiro”, presente 

no título da matéria. Se são companheiros, devem estar em uma mesma posição, por isso a 

organização simétrica dos elementos constitutivos da imagem. 

 Tendo em mente tudo o que afirmamos até aqui, entendemos que a organização 

dos elementos imagéticos também produz significados. À vista disso, Kress e Van Leeuwen 

(2006) descreveram a organização dos elementos representados através do Significado 

Composicional, alvo de nossa discussão na próxima subseção.  

3.3 Significado Interativo 

  

 O significado interativo alude à relação social existente entre observador e 

participante(s) representado(s). Consoante dissemos anteriormente, na GDV, há dois tipos de 
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participante: o representado (PR) e o interativo (PI). O primeiro é o participante sobre o que 

ou sobre quem se escreve ou se representa, ou seja, ele é o tema da comunicação quer seja um 

objeto, um lugar, um indivíduo ou elementos abstratos. O segundo se refere aos participantes 

do ato da comunicação, ou seja, são aqueles que praticam algum ato na composição imagética 

(falam, escrevem, andam etc.) e o observador. 

 As relações sociais estabelecidas por esses elementos são representadas por meio 

de alguns recursos que denotam contato, distância social e atitude. No Contato, a imagem 

indica uma maior ou menor interação entre o leitor e o participante representado e se 

manifesta por meio da Demanda ou da Oferta43. Na Demanda, o PR olha ou gesticula 

diretamente para o leitor, o que indica, segundo Kress e Van Leeuwen (2006), um vínculo 

direto com quem o observa, um senso de conexão entre observador e participante, como 

observamos na Imagem 1544, que apresenta o PR (Donald Trump, presidente dos Estados 

Unidos) olhando diretamente para o leitor, fazendo um gesto provocativo e intimidador, como 

se quisesse que o observador fizesse algo. O uso de imagens que estabelecem contato entre o 

observador e o leitor demonstra uma pessoalização das relações sociais dos PI. 

 

                                   Imagem 15 – Demanda 

 

Fonte: Revista Isto é (2016). 

                                                             
43Kress e Van Leeuwen (2006) seguem a nomenclatura proposta por Halliday (2004) na metafunção interpessoal 

Demanda e Oferta.  
44Disponível em: https://istoe.com.br/edicao/o-mal-que-trump-pode-causar-ao-mundo. Acessado em 27/01/2019. 

 

https://istoe.com.br/edicao/o-mal-que-trump-pode-causar-ao-mundo
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 Já na Oferta, o PR não olha nem gesticula diretamente para o leitor, que não é o 

objeto, mas o sujeito do olhar, o que expressa uma noção de objetividade, como podemos ver 

na Imagem 16, que sinaliza uma relação impessoal entre os PI. Nesses casos, o PR é apenas 

colocado para a observação do leitor. Os autores da GDV defendem que o uso das imagens 

em Demanda ou em Oferta depende do gênero no qual ela figura. Em propagandas ou em 

capas de revistas, há a preferência pelo uso de imagens em Demanda, no entanto, isso não 

configura uma não ocorrência de imagens em Oferta.45  

Imagem 16 – Oferta  

 

Fonte: Revista Isto é (2019). 

 

  Além disso, segundo Kress e Van Leeuwen (2006), as imagens podem indicar o 

grau da distância social entre os PI. Marcando a distância social, as imagens são 

representadas de forma que indiquem uma relação próxima ou distante do leitor. Nesse caso, 

há a representação de uma relação imaginária de maior ou menor distância social entre leitor e 

participante(s), já que o leitor não está no mesmo plano real em que se encontra o seu 

interlocutor, durante a produção da mensagem. A distância social é representada nas imagens 

por meio de três tipos de enquadramento:  

 plano fechado (close shot): o participante tem a cabeça e os ombros em 

evidência. Esse tipo de enquadramento denota uma relação mais íntima e 

pessoal entre leitor e participante. Conforme vemos na Imagem 1746. 

 

                                                             
45O sistema de Oferta e Demanda só pode ser aplicado a elementos humanos ou humanizados. Imagem 

disponível em: https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2619/. Acesso em 27/01/2019.  
46Disponível em: https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2574. Acesso em 04/02/2019. 
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 plano médio (medium shot):  o participante é mostrado da cabeça aos joelhos. 

O plano médio manifesta o estabelecimento de uma relação social entre leitor 

e participante. Um exemplo desse enquadramento está na Imagem 1847. 

 plano aberto(long shot): o participante é retratado de corpo todo.  O plano 

aberto remete a uma relação impessoal entre leitor e participante. A Imagem 

1948 apresenta o PR em plano aberto. 

Sendo assim, entendemos que quanto menor a distância, mais íntima é a relação 

entre observador e participantes representados. 

 

Imagem 17 – Plano Fechado                                                          Imagem 18 – Plano Médio 
 

                                              
 
Fonte: Revista Veja (2018).                                                                Fonte: Revista Veja (2019).                                                      
 

Imagem 19 – Plano Aberto 

 
 Fonte: Revista Veja (2018).

                                                             
47 Disponível em: https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2616. Acesso em 04/02/2019. 
48 Disponível em: https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2609. Acesso em 04/02/2019. 
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 Por fim, a Atitude ou Perspectiva mostra os participantes em ângulo frontal, 

oblíquo ou vertical. O grau de distanciamento entre os participantes é dado de acordo com o 

ângulo utilizado. Vejamos: 

 Ângulo frontal: mostra uma relação de maior envolvimento entre o participante 

representado e o observador. Quando a imagem está no nível do olhar do leitor, 

há a mostra de uma relação igualitária de poder entre observador e PR, como 

exemplificado na Imagem 1749. 

 Ângulo oblíquo: expressa um distanciamento entre observador e participante(s). 

Nessa perspectiva, o PR está de perfil em relação ao observador, o olhar do(s) 

participante(s) não se dirige ao olhar do observador, como vemos na Imagem 

2050.  

 Ângulo vertical: o ângulo vertical indica poder nas relações entre PR e 

observador. Quando a imagem é mostrada de cima para baixo, em ângulo alto, 

há uma indicação do poder do observador, como exemplificado na Imagem 21, 

que apresenta a imagem captada de cima do local do incidente.  Se a imagem 

está no nível do olhar, há a expressão de uma relação de igualdade de poder 

entre participante(s) e leitor, exemplo encontrado na Imagem 19. Quando o 

ângulo está baixo em relação ao observador, evidencia-se o poder do PR sobre o 

leitor, como exemplificado na Imagem 22.   

    Imagem 20- Ângulo Oblíquo                     Imagem 21- Ângulo Vertical- relação de poder do observador 
 

                                  
Fonte: Revista Veja (2019).                                                               Fonte: Revista Isto é (2019). 

                                                             
49 Disponível em: https://veja.abril.com.br/edicoes-veja/2627. Acesso em 30/03/2019. 
50 Disponível em: https://istoe.com.br/edicao/2562. Acesso em 30/03/2019. 
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Imagem 22- Ângulo vertical- relação de poder do PR51 

 

           Fonte: Revista Isto é (2011). 
 

A respeito dos aspectos composicionais das imagens, Kress e Van Leeuwen 

(2006) advogam que 

Produzir uma imagem não envolve somente a escolha entre Oferta e 
Demanda, nem somente a seleção de certo tamanho de enquadramento, mas 
também e, ao mesmo tempo, a seleção de um ângulo e de um ponto de vista, 
e isso implica na possibilidade de expressar uma atitude subjetiva, em 
relação aos participantes representados, humanos ou não. 52  (KRESS e 
VAN LEEUWEN, 2006, p. 129, tradução nossa) 

 
Os autores, ao detalhar a estrutura composicional das imagens, evidenciam que as 

escolhas feitas pelo produtor não são gratuitas, já que refletem toda a subjetividade, seja na 

ordem dos sentimentos ou dos pensamentos de quem construiu a composição imagética. Ao 

longo do nosso trabalho, temos defendido a ideia de que as imagens são um modo social 

semiótico e que, portanto, sua composição e organização refletem os anseios de um indivíduo 

que necessita atuar na sociedade. Por serem tidas como um sistema, elas se constituem por um 

conjunto de elementos que se interrelacionam e que estão sujeitos a regras que agem no 

sistema como um todo. Ao estabelecer relação entre os elementos que o constituem, o sistema 

torna-se coeso e o significado é construído em toda a sua potencialidade. Assim como na 

língua o indivíduo escolhe, dentre uma gama de elementos de ordem fonológica, morfológica 

                                                             
51Imagem disponível em: http://dasbancas.blogspot.com/2011/11/lula-o-cancer-e-as-capas-semanais.html. 

Acesso em 12/10/2019 
52Tradução nossa para “Producing an image involve not only the choice between „offer‟ and „demand‟ and 

selection of a certain size  of frame, but also, and at the same time, the selection of an angle, a „point of view‟, 
and this implies the possibility of expressing subjective attitudes towards represented participants, human or 
otherwise.” 

http://dasbancas.blogspot.com/2011/11/lula-o-cancer-e-as-capas-semanais.html


65 

e sintática, aqueles que melhor preenchem as funções comunicativas que ele deseja alcançar; 

nas imagens, os indivíduos selecionam os recursos imagéticos como cores, distribuição 

espacial, enquadramentos e ângulos que permitem atingir o seu propósito comunicativo, nada 

é ao acaso, as escolhas estão submetidas à vontade e à necessidade de se fazer entender, de se 

fazer ouvir, de expressar sentimentos e pensamentos. 

 Kress e Van Leeuwen (Ibid.) seguem os constructos teóricos de Halliday (1989; 

2004), sendo assim entendem que as imagens constroem representações do mundo, 

estabelecem relações entre os indivíduos e organizam os seus elementos de forma coesa a fim 

de produzir uma mensagem coerente, ou seja, produzem uma rede de significados como os 

propostos pela LSF. Tendo em consideração o aspecto social da semiose imagética, os 

contextos sociais de produção do signo imagético devem ser levados em consideração, uma 

vez que afetam a sua composição. Além disso, os teóricos defendem que, da mesma forma 

que o signo linguístico, o signo imagético não deve ser considerado como uma entidade 

neutra, dado que reflete a subjetividade do seu produtor, como dito anteriormente. Além de 

tratar dos variados recursos imagéticos que permitem essa não neutralidade, os autores da 

GDV apontam que é igualmente importante levar em consideração os elementos tipográficos 

e as cores na análise dos significados das composições imagéticas.  

 Os autores afirmam que os elementos tipográficos desempenham as três 

metafunções propostas por Halliday (2004). Quando relacionados à metafunção ideacional, 

eles representam ideias, emoções, relações e ações por meio da sua espessura, expansão, 

curvatura ou inclinação. Um exemplo disso é que uma banda musical, uma revista ou um 

produto podem ser representados e reconhecidos através do formato das letras utilizadas em 

sua nomeação, da sua espessura ou das cores utilizadas. Quando relacionados à metafunção 

interpessoal, os elementos tipográficos podem indicar as emoções ou estado de espírito do 

produtor como nervosismo, ao usar letras tremulas, e gritos, ao usar letras em formato caixa 

alta, assim como eles podem refletir o tipo de relacionamento social existente entre os 

indivíduos que produzem e os que consomem a imagem. Por fim, quando relacionados à 

metafunção textual, os elementos tipográficos são vistos a partir da usa organização espacial 

(expansão), tamanho, formato e inclinação (letra cursiva ou de forma).  

 Podemos citar o trabalho de Vieira (2015) como exemplo de estudo que aborda a 

importância dos elementos tipográficos na produção de sentido. A autora nos apresenta a 

análise do formato das letras do título do jornal The New York Times e advoga que o título do 

jornal, formatado em letra tipo florida e manuscrita, remete ao passado e sugere a tradição 

clássica e refinada do jornal. Além desse exemplo, Vieira (Ibid.) explora a orientação dos 
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elementos tipográficos ao analisar o formato das letras do nome do ex-presidente Collor de 

Melo em alguns adesivos da época da campanha para retirá-lo do poder. A autora explica que, 

durante esse período da história política brasileira, foram distribuídos adesivos nos quais 

estava escrito CO    OR. Segundo a autora, as letras “l” foram usadas de forma inclinada e nas 

cores verde e amarelo, o que se significa, respectivamente, a queda de Collor e as cores da 

bandeira brasileira. O mesmo padrão de formatação tipográfico pode ser observado na 

Imagem 2353, que apresenta a capa de uma coletânea de charges de Chico Caruso, publicada 

em 1992, que tratava do agitado período do governo Collor e da consequente queda do 

político. Além da inclinação das letras, é notório o trabalho das cores para a composição da 

imagem. 

Imagem 23- Análise tipográfica 
 

 

Fonte: Caruso (1992). 
 

 Kress e Van Leeuwen (2006) também entendem as cores como um modo 

semiótico e, por isso, propõem, inclusive, criar uma gramática das cores. Para os autores, 

sendo as cores um modo, elas podem ser altamente articuladas ou não. Achar uma 

regularidade no uso delas por determinados grupos sociais é o desafio desses autores, já que, 

para eles, os significados das cores são estabelecidos socialmente e convencionalmente 

mantidos. Um fato já conhecido e discutido por estudiosos das significâncias das cores é que 

cada sociedade ou cada cultura apresenta seus valores próprios agregados às cores, dessa 

                                                             
53

 Disponível em: https://crocoto.com.br/fora-collor-de-chico-caruso. Acesso em 01/06/2019. 

https://crocoto.com.br/fora-collor-de-chico-caruso


67 

forma, não se pode associar, de forma fixa, o uso de determinada cor única e exclusivamente a 

um único significado, visto a pluralidade de culturas existentes no mundo.  Kress e Van 

Leeuwen (2006) abordam as cores como um recurso do significado composicional, tratado na 

próxima subseção. 

 

3.4 Significado Composicional 

  

 O significado composicional diz respeito à forma como os significados 

representacionais e interativos se organizam e se interrelacionam para a produção de sentido. 

A composição se manifesta por meio do valor informativo, da saliência e da moldura ou 

enquadramento, que juntos integram os elementos da estrutura visual e a equilibram.   

a)  Valor Informativo 

 

 O valor informativo trata da localização dos elementos constitutivos da estrutura 

visual e da significância que essa localização acarreta. Sendo assim, a posição dos elementos 

à esquerda ou à direita, na parte superior ou inferior, nas margens ou no centro da composição 

imagética indicam valores informativos diferentes.  

 Segundo Kress e Van Leeuwen (2006), os elementos dispostos à esquerda da 

composição indicam que o conteúdo representado na imagem é conhecido do leitor (Dado), já 

os elementos posicionados à direita da composição designam um conteúdo que não é 

conhecido pelo leitor (Novo) 54. Os autores adaptam a concepção Dado/ Novo da estrutura da 

informação verbal, proposta por Halliday (2004), à estrutura visual, quer dizer, eles aceitam 

como Nova aquela informação imagética que não é só desconhecida ao leitor, mas também 

imprevisível e não recuperável pelo contexto e como Dada a informação conhecida e 

compartilhada entre os interlocutores.   

 Os autores afirmam que, além das informações acarretadas pelo posicionamento 

Dado x Novo, elementos localizados na parte superior ou inferior da imagem também 

apresentam diferentes significados. Para eles, elementos localizados na parte superior da 

imagem representam uma informação Ideal, enquanto que os elementos dispostos na parte 

inferior da composição imagética indicam uma informação Real55. No que tange à posição 

Margem/Centro, os teóricos advogam que a informação principal encontra-se no centro da 

                                                             
54 Essa sequência segue a ordem ocidental da leitura e da escrita, ou seja, a direção da esquerda para a direita. 
55 Essa classificação tem relação com a ordem de leitura e escrita da sociedade ocidental, já que nessa sociedade 

a leitura e a escrita acontecem de cima para baixo. 
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composição e ao redor dela estão os conteúdos ou as informações de valor informativo 

secundário. O elemento que ocupa a posição do centro da imagem é tido como elemento 

Central, já os elementos que rodeiam o elemento Central são chamados de Marginais. Os 

criadores da gramática das imagens sintetizam a representação das dimensões do espaço 

visual da seguinte forma: 

 

Figura 05 - As dimensões do espaço visual 

 

  

 

 

 

 

 

 
Fonte: Traduzida pela autora a partir de Kress e van Leeuwen (2006, p.197). 

 

 Como exemplo da realização em imagem de informação Dada x Nova, temos a 

Imagem 2456: 

Imagem 24 – Valor Informativo Dado/Novo 

 

 

Fonte: Revista Isto é (2018). 

                                                             
56

  Disponível em: https://istoe.com.br/edicao/2550. Acesso em 14/01/2019. 

Dado: o rosto 
do deputado 
federal Jair 
Bolsonaro. 

Novo: as 
circunstâncias 
socioculturais 
e políticas que 
envolvem a 
imagem do 
candidato à 
presidência. 

Margem 
Ideal 
Novo 

Margem 
Real 
Dado 

Margem 
Ideal 
Dado 

Margem 
Real 

Novo 

Centro 
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b) Saliência 

 

 A saliência se refere aos recursos utilizados para atrair a atenção do observador 

para um determinado ponto ou para um determinado participante da composição imagética. 

Dessarte, quanto mais saliente é um elemento, maior a sua relevância para o significado 

imagético construído.  Dentre os recursos utilizados na saliência, enumera-se a saturação, a 

disposição dos elementos visuais em primeiro ou em segundo plano (perspectiva) e a 

diferença de tamanho (grande/pequeno) e de forma dos elementos que compõem a imagem.  

 Elementos de maior peso para a produção e a compreensão da mensagem são 

colocados em primeiro plano, enquanto os elementos considerados de menor valor 

informativo são dispostos em segundo plano. Da mesma forma, elementos importantes para a 

construção do sentido podem ser destacados dos outros elementos pelo seu tamanho, forma ou 

grau de focalização. 

 Em relação às cores utilizadas na estrutura visual, elas podem ter uma máxima ou 

uma mínima saturação, serem fortes ou suaves ou serem marcadas pelo contraste tonal (preto 

ou branco), assim como pode haver uma modulação nas cores, ou seja, pode haver o uso de 

várias nuances de uma mesma cor. Outro aspecto importante a ser destacado é a iluminação 

de pontos da imagem ou da imagem como um todo. Nesse sentido, signos imagéticos que têm 

maior valor informativo ganham uma maior iluminação, se comparados aos outros elementos 

da composição que tenham um baixo valor informativo. Observemos a Imagem 2557. 

Imagem 25 - Saliência 

 

Fonte: Revista Isto é (2018). 

                                                             
57 Disponível em: https://istoe.com.br/edicao/2511. Acessado em 27/01/2019. 

https://istoe.com.br/edicao/2511
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 Conforme podemos ver na Imagem 25, o elemento em destaque é a então 

ministra presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Carmem Lúcia. A revista destaca a 

imagem da ministra ao dispô-la no centro, em primeiro plano, e ao dar-lhe                                                                                                                          

um foco de iluminação maior, se comparada com os outros participantes da cena. Dessa 

forma, entende-se que a ministra do STF tem um maior peso para a composição significativa 

do texto verbiagem/imagem. 

c)  Moldura ou Enquadramento 

 

 O enquadramento diz respeito à forma como os elementos se conectam na 

imagem, através de linhas, cores, espaços em branco ou de tipos de enquadramento (planos 

fechado, médio ou aberto). Os elementos podem estar dispostos de forma a isolar ou a agrupar 

um determinado componente visual. Quanto mais agrupados estiverem os elementos, mais 

clara é a ideia de grupo ou de pertencimento a uma classe. Quanto mais separados estiverem 

os elementos, mais forte é a ideia de unidade ou de individualidade. Podemos usar como 

exemplo de imagem que expressa uma categoria a Imagem 25, já que mostra o agrupamento 

de ministros e colabora para a formação da imagem da instituição do STF. 

 Kress e Van Leeuwen (2006) apontam, como recursos para agrupar os elementos, 

as nuances de cores semelhantes, a repetição de elementos e a presença de vetores ou de 

qualquer elemento que o observador perceba como um elo entre os componentes da imagem. 

Sendo assim, mesmo que haja elementos isolados na composição, as cores permitem que eles 

sejam entendidos como pertencentes a uma mesma categoria, através da uniformização das 

cores usadas. Como os autores afirmam, a coesão entre os elementos imagéticos pode ocorrer 

pelo uso de uma paleta de cores igual nos elementos representados. Já em relação aos recursos 

empregados para marcar o isolamento de um elemento, os autores estabelecem a existência de 

linhas demarcatórias e de espaços em branco entre os elementos, assim como a 

descontinuidade deles.  

 A necessidade de analisar os significados avaliativos, produzidos pela interseção 

entre imagens e elementos linguísticos, faz-nos utilizar as categorias de análise das estruturas 

visuais, presentes na GDV. Apresentamos, na Figura 06, um esquema que sintetiza a 

organização dos significados imagéticos cujas categorias serão úteis na nossa análise 

avaliativa intersemiótica. 
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Figura 06- Esquema dos significados da GDV 

Gramática do Design Visual 

 

Representacional  Interacional  Composicional 

Narrativo 
 
Ação: 
Transacional/Não-
transacional 
 
Reação 

 

Verbal 

 

Mental 

 

Circunstanciador 

Conceitual 

Simbólico: 

Atributivo/Sugestivo 

Analítico 

Classificatório 

Contato: Oferta/ 
Demanda. 
 
Distância Social: 
Intimidade/Social, Pessoal 

Atitude: Ângulo frontal. 
oblíquo ou vertical. 

Poder: Alto/baixo/nível 
dos olhos. 

Valores Informacionais: 
Central ou polarizado 
Vertical ou horizontal 
 
Saliência: saturação, 
tamanho e primeiro 
plano. 
 
Moldura: Altamente 
conectado ou 
desconectado. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Acreditamos que cores são recursos úteis à construção de sentido avaliativo em signos 

verbais e visuais. Tendo um papel semiótico tão importante para a construção de sentido, 

desenvolvemos a próxima seção para tratar das especificidades desse sistema semiótico.  
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4  AS CORES GUARDAM SIGNIFICADOS 

 

Nossos olhos nos permitem experienciar uma cor, é 
todo o resto de nós que determina o significado que lhe 
emprestamos. (FRASER; BANKS, 2007, p. 10) 

 

O mundo é mais alegre com as cores, diz o senso comum.  As cores exercem 

influência nas artes, na publicidade e até nos aspectos mentais e comportamentais dos 

indivíduos. Nas artes, elas representam o estilo e a personalidade dos pintores ou as 

características das escolas de arte. Farina (1982) defende que as cores nas artes visuais não 

têm uma mera função estética ou decorativa, ao contrário, segundo o autor, as cores são o 

fundamento da expressão de valores sensuais e espirituais humanos. Na publicidade, dão 

legibilidade a produtos e conceitos vendidos, marcam a imagem do produto na memória do 

consumidor; na psicologia, servem como instrumentos de identificação, em testes 

psicológicos, dos estados mentais ou dos transtornos da mente. Há estudos que mostram que 

as cores afetam o humor e o comportamento do ser humano. Podemos citar, como um desses 

estudos, o Colour Effect, criado e desenvolvido por Angela Wright58, cuja pesquisa busca 

identificar e discutir os efeitos das cores no homem. Além de poderem afetar o 

comportamento e o estado mental humano, as cores também podem influenciar de forma 

benéfica alguns tratamentos de saúde. Atualmente, é comum, em consultórios de fisioterapia 

no Brasil, tratarem lesões musculares com sessões de exposição à luz vermelha, aliadas ao 

tratamento com gelo ou calor e com ondas de choque no local lesionado. Há ainda a 

cromoterapia que busca encontrar o equilíbrio entre corpo, mente, energia e espírito através 

das cores. 

Na arquitetura, nos designs de interior, as cores das residências dizem muito dos 

seus donos, se são jovens ou velhos, modernos ou clássicos, solteiros ou casados, enfim, as 

cores do ambiente retratam as características pessoais assim como as crenças e os valores do 

dono da residência.  É importante delinearmos a ideia de que as cores podem realizar 

diferentes significados nos mais diferentes contextos de uso e nas mais diferentes culturas 

existentes no mundo. Elas podem ser símbolos usados em associações como as do tipo: 

branco-casamento-pureza; preto-velório-luto ou vermelho-guerra-sangue.  Ou elas podem ter 

seus valores mudados, como o branco, que na China significa luto; o preto, que pode ser 

                                                             
58Mais informações sobre Colour Affects podem ser encontradas no site http://www.colour-

affects.co.uk/mission-statement. Wright associa os quatro grupos de cores a tipos de personalidade. 
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usado por noivas na Europa e o vermelho, que, no mundo ocidental, também pode denotar um 

sentimento bom, o amor. É notório, portanto, que essas associações adquirem seus valores nos 

contextos de cultura de cada sociedade.  

Fraser e Banks (2007) acreditam que, de alguma forma, todas as teorias das cores 

são também teorias da linguagem e que a maneira como interpretamos as cores diz muito 

sobre como compreendemos o mundo. Os autores entendem que as cores, enquanto signos, 

possuem uma natureza arbitrária59 tal qual o signo linguístico conceituado por Saussure 

(1995). Para eles, não há uma necessária relação entre o significado das cores e os seus 

nomes, ou seja, os valores contidos nas cores não lhes são convencionalmente atribuídos pelo 

seu nome, mas, sim, na e pela sociedade que os utiliza. Compactuamos com as ideias de 

Fraser e Banks (Ibid.) de encarar a cor como um modo semiótico e de que seus valores são 

convencionalmente adquiridos, sendo assim, utilizamos os postulados de Kress e Van 

Leeuwen (2002) para desenvolvermos nosso raciocínio a respeito do uso da cor na construção 

de julgamentos ou atitudes e os estudos de Heller (2013) com a discriminação dos efeitos das 

cores no ser humano ao longo do tempo. Em vista disso, essa seção versará, inicialmente, 

sobre a construção da cor como um sistema semiótico e, posteriormente, da sua simbologia, 

embora não apresentemos uma visão limitativa de significados e, por conseguinte, da 

criatividade do uso das cores e da sua capacidade de resignificar os valores socialmente 

convencionados. 

 

4.1 A cor vista como um modo semiótico 

 

 Kress e Van Leeuwen (2002) afirmam que as cores são um modo semiótico como 

os outros existentes, dessa forma ele também é considerado regular e motivado, uma vez que 

podemos reconhecer as regularidades no uso das cores por um determinado grupo social e 

entendemos que a escolha dos elementos que constituem essa semiose está diretamente 

relacionada à vontade do produtor do signo imagético. Os autores defendem que o significado 

das cores é estabelecido socialmente e convencionalmente mantido, o que possibilitaria a 

criação de uma gramática das cores, por meio da observação das regularidades do sistema 

semiótico e dos significados socialmente aceitos.  

                                                             
59 Saussure (1995) defendia que a natureza do signo linguístico era arbitrária, ou seja, que não havia relação entre 

significado, o conceito, e o significante, a imagem acústica. Esse fato explicaria a variabilidade e a 
flexibilidade das línguas.  
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 O pensamento de Kress e Van Leeuwen (Ibid.) encontra sustentação no constructo 

teórico de Halliday (2004) no que diz respeito à concepção de linguagem60 como um sistema 

semiótico de escolhas e à existência das metafunções. Segundo os autores, as cores também 

manifestam as metafunções ideacional, interacional e interpessoal, tal como a língua. As cores 

desempenham a função ideacional, quando representam objetos, ideias, sentimentos, pessoas 

e lugares. Encontramos a representação de objetos por meio do uso de cores quando um 

indivíduo, mesmo não sendo alfabetizado, identifica um determinado produto em um 

supermercado. Apesar de não saber ler convencionalmente o nome ou a marca do produto, o 

sujeito desenvolve uma estratégia de leitura diferente que permite identificar o produto de sua 

preferência por meio do reconhecimento do formato e das cores dos elementos que constituem 

o layout da marca do produto. No que tange à representação das ideias, elas são retratadas por 

intermédio das cores quando, por exemplo, vemos, em um anúncio publicitário, as cores do 

arco-íris e, juntamente com a identificação de outros elementos imagéticos ou verbais que 

compõem o anúncio, relacionamos as cores com o mundo LGBTQ+61, cuja bandeira contém 

as cores desse elemento da natureza.  

 As cores também podem representar sentimentos, quando, em uma determinada 

comunidade, há a associação da cor vermelha com a paixão e da cor azul com a tranquilidade, 

por exemplo. Esse é um ponto importante, o qual julgamos merecer algumas ponderações. 

Conforme dito anteriormente, as cores estão sujeitas às convenções sociais, portanto elas 

sofrem variações de valor de acordo com cada cultura. A título de exemplo, podemos citar o 

valor do luto, que é representado pela cor preta, em lugares de cultura ocidental, e pela cor 

branca, em países de cultura oriental, tais como a China e o Japão, já apontados 

anteriormente. No entanto, há ainda países que utilizam outras cores para representar o luto, 

um exemplo disso é o Irã, que utiliza a cor azul.  Apesar de ser utilizada dentro de uma 

mesma comunidade, Fraser e Banks (2007) advogam que uma cor ou uma composição de 

cores pode ter sentidos completamente diferentes para cada pessoa que a veja. Essa ideia, a 

nosso ver, atrapalharia a criação da gramática de cores, proposta por Kress e Van Leeuwen 

(2002), mas que deve ser levada em consideração para os nossos estudos, já que não 

defendemos a restrição ou o engessamento dos significados simbólicos das cores. 

                                                             
60Utilizamos o termo linguagem, nesse enunciado, como sinônimo de língua. Não tratamos, portanto, da 

diferenciação de uso entre os termos língua e linguagem para os estudos estruturalistas da língua. 
61Antes, a comunidade gay era representada pelas siglas LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros), no 

entanto, a nova sigla LGBTQ+ amplia o espectro da orientação social do indivíduo e das discussões a respeito 
das identidades de cada ser humano. 
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 Além de representar sentimentos, as cores podem representar indivíduos. 

Geralmente, associamos cores a indivíduos, quando eles demonstram certa predileção por 

determinadas cores. Isso se dá através do uso frequente das mesmas pigmentações em roupas, 

objetos pessoais, carro, casa etc. Podemos pensar no caso de um indivíduo que sempre usa 

roupas, bijuterias, bolsas e sapatos de cor roxa ou com detalhes nessa cor. Pessoas que 

convivem ou que estabelecem algum tipo de relacionamento com esse sujeito tendem a 

acionar a imagem dessa pessoa ao visualizar elementos na cor roxa, já que essa cor já 

apresentaria a personificação da personalidade do indivíduo para quem com ele convive. Por 

fim, lugares, países ou empresas também podem ser representados por cores, através das suas 

bandeiras ou das cores usadas no layout da entidade comercial. É característico, em jogos de 

Copa do Mundo de Futebol, termos a representação do Brasil, através das cores verde e 

amarelo, assim como termos a representação da Holanda por meio da cor laranja, cores que 

constituem, em geral, as bandeiras de cada país. Nos mapas geográficos, o mar é representado 

pela cor azul. Nos mapas de metrô, as linhas são identificadas pelas cores vermelha, amarela, 

azul etc, e os passageiros sabem o lugar para onde vão pela identificação das cores nas linhas.  

 Em relação à metafunção interpessoal, as cores manifestam a relação entre 

indivíduos, quando elas são usadas para produzir algo no outro, seja amedrontar, proteger, 

atrair ou impressionar. Na natureza, as cores podem ser usadas para amedrontar quando, em 

algumas espécies de animais, a combinação entre o vermelho, o amarelo ou o preto sugere 

perigo aos predadores (Imagem 26) 62.  

Imagem 26- Cor de perigo 

 

Fonte: Perito animal (2019). 

                                                             
62Rã dardo venenosa dourada, com apenas 2,5 centímetros de comprimento é um dos animais mais letais da 

Terra, seu veneno é tão poderoso que menos de um grama dele pode matar um elefante. Imagem disponível 
em: https://www.peritoanimal.com.br/sapos-mais-venenosos-do-brasil-22626.html. Acesso em 19/06/2019 

 

https://www.peritoanimal.com.br/sapos-mais-venenosos-do-brasil-22626.html
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 Elas podem ser usadas para proteção, quando uma espécie tem a capacidade de se 

tornar invisível através da uniformização entre a cor do seu corpo e aquelas presentes no seu 

habitat (Imagem 2763). Ademais, nas plantas, as cores fortes das flores têm a função de atrair 

os insetos polinizadores; nos animais, as cores fortes das aves macho servem para 

impressionar a fêmea atraindo-a para o acasalamento. Estudiosos do comportamento das aves 

e da evolução das espécies entendem que a cor viva das penas dos machos é determinante 

para a sua escolha pela fêmea, já que elas entendem que cores vistosas sinalizam um bom 

estado de saúde e, consequentemente, garantia de proteção e de boa linhagem para os filhotes 

(Imagem 2864). 

Imagem 27- Cor de camuflagem 

 
Fonte: Fatos Desconhecidos (2019). 

 
Imagem 28- Cores vivas 

 
Fonte: Infoescola (2019). 

 
 Em relação ao ser humano, além de simbolizar sentimentos, como afirmamos 

anteriormente, as cores podem despertar sensações em quem as vê, o que nos leva a 

                                                             
63Disponível em: https://www.fatosdesconhecidos.com.br/10-animais-que-levaram-camuflagem-um-outro-nive. 

Acesso em 19/06/2019. 
64 Disponível em: https://www.infoescola.com/animais/reproducao-das-aves. Acesso em 19/06/2019. 
 

https://www.fatosdesconhecidos.com.br/10-animais-que-levaram-camuflagem-um-outro-nive
https://www.infoescola.com/animais/reproducao-das-aves
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considerar que o seu uso está relacionado à vontade de gerar algo emotivo no outro. 

Entendemos que as cores são elementos pelos quais as emoções do produtor são expostas ou 

que são recursos através dos quais as emoções são evocadas. Heller (2013) advoga que cores 

como o vermelho e o laranja podem despertar sensações energizantes em quem a elas é 

exposto, pois são cores estimulantes que simbolizam encorajamento, liderança e conquista. O 

azul promoveria a calmaria do estado psíquico, logo traria saúde emocional e favoreceria, 

portanto, as atividades intelectuais. O preto e o cinza despertariam sentimentos de 

introspecção no indivíduo, o que auxiliaria na autoanálise. Para Heller (2013, p.21), “cores e 

sentimentos não se combinam ao acaso nem são uma questão de gesto individual - são 

vivências comuns que, desde a infância, foram ficando profundamente enraizadas em nossa 

linguagem e em nosso pensamento”. As ideias da autora nos sugerem que as cores e os seus 

significados são apenas aceitos por nós, sem questionamentos, e que são perpetuados por 

gerações até que se faça necessária a mudança dos valores a elas atribuídos. No entanto, há 

pesquisadores, como Barros (2012), que deixam claro que limitar a simbologia das cores a 

determinados valores ou torná-la presa a um único parâmento impossibilita a criação de usos 

inusitados. Seguindo o pensamento de Barros (Ibid.), não pretendemos, em nosso trabalho, 

prescrever uma receita para o uso das cores e das sensações que elas causam, mas antes 

defendemos que é necessário observá-las em cada contexto de uso, a fim de que se faça uma 

leitura adequada de seus efeitos.  

 Quando construímos e reconstruímos os significados das cores, fazemos um 

movimento que envolve a relação entre os nossos sistemas sensoriais e cognitivos, e a 

influência social a qual estamos expostos. A influência social diz respeito ao contexto de 

cultura nos quais as cores são utilizadas. Em nossa cultura, normalmente, utilizamos o preto 

ou o cinza para denotar sentimentos de valor negativo, e o azul e o verde para denotar 

sentimentos positivos. Dessa forma, convencionalmente, nossa população aceita cores escuras 

como referência a sentimentos negativos e cores claras como referência a sentimentos 

positivos. Partindo dessa premissa, se alguém quer dar um tom fúnebre a alguma imagem, 

será utilizada uma cor escura como o preto; se quer causar no observador um sentimento de 

calmaria e tranquilidade, poderá ser usada a cor azul, já que essa cor é sempre associada a 

características boas. Os efeitos de sentimentos podem ser ainda modulados por meio da 

saturação das cores. Kress e Van Leeuwen (2002) afirmam que a saturação máxima da cor 

intensifica os sentimentos, enquanto a saturação mínima neutraliza emoções e sentimentos. A 

escala de matiz também pode ser observada na relação com o estímulo de sensações, na matiz 
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que vai do azul (cor fria) ao vermelho (cor quente), o continuum  contrastivo reflete cores que 

provocam  desde a calma até o estímulo. 

 Além de estimular sensações em quem as observa, as cores também 

desempenham a função textual. Isso se dá quando elas ajudam a construir a coerência no 

texto. Um exemplo de desempenho dessa função está na divisão dos capítulos de um livro por 

meio das cores ou na organização de acordes cromáticos65 para a delimitação das partes 

constituintes de uma propaganda. Dessa forma, a organização e o entrelaçamento das ideias 

ou das mensagens se dão por meio dos matizes, das escalas de modulação66 e das escolhas de 

cores feitas, já que tudo isso possibilita a relação entre os significados que  compõem a 

mensagem, tornando-a um todo significativo. É importante destacarmos que os discursos 

visuais abrangem uma complexidade de escolhas que só pode surtir os efeitos desejados 

quando cada elemento ocupa o lugar adequado para atingir o valor necessário à construção da 

mensagem. A respeito do uso de matizes na construção da coesão textual, Kress e Van 

Leeuwen (2002) advogam: 

A coesão textual pode também ser promovida pela coordenação das cores, ao invés 
do uso de uma única cor. No caso, pode ser uma página com várias cores ou uma 
parte do texto, da roupa ou do ambiente com o mesmo grau de brilho e/ou saturação, 
etc. (KRESS e VAN LEEUWEN, 2002, p. 349, tradução nossa) 67 
 

Entendemos, portanto, que a coerência não se constrói apenas com a escolha das 

cores, pois ela é também delimitada com os arranjos que se fazem, sendo necessário 

manipular o seu valor (luminosidade alta ou baixa), a sua saturação, modulação e matiz para 

alcançar a totalidade organizacional da mensagem. As cores são um modo semiótico em que 

cada cultura lhe confere sua impressão, quer dizer, a elas são dadas valores que representam 

objetos, lugares, pessoas e sentimentos. Ademais, elas influenciam o comportamento e as 

emoções humanas, conforme veremos a seguir na subseção 3.1. 

4.2 As sensações cromáticas 

 

 Heller (2013) desenvolve seus estudos em busca de responder o seguinte 

questionamento: de que forma as cores afetam as pessoas? A fim de entender a influência 

delas nas relações humanas, a autora apresenta o estudo da simbologia das cores através das 

                                                             
65 Conjunto formado por três cores, segundo Heller (2013), formam os acordes cromáticos. 
66De acordo com Kress e Van Leeuwen (2002), a escala de modulação compreende cores que vão desde as 

texturas fortes (ricas, fiéis a textura real) até as cores planas e homogêneas.  
67Nossa tradução para: “Textual cohesion can also be promoted by „colour coordination‟ rather by the repetition 

of a single colour. In the case the various colours of a page, or a larger section of a text (or of an outfit, or a 
room), have rouglhly the same degree of brightness, and/or saturation, etc” 
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perspectivas históricas, antropológicas e cognitivas. A autora acredita que somente por meio 

dessas três vertentes de análise é que se pode ter uma melhor abordagem dos significados das 

cores e dos efeitos sensíveis que elas provocam. Para ela, não há cor sem significado, sendo 

assim, é necessário entender o uso das cores ao longo da história da humanidade e as 

transformações de valor pelas quais elas passaram até chegarem aos seus valores 

convencionalmente mantidos como representativos de algo. 

 Heller (2013) adota a divisão cânone das cores em primárias (azul, vermelho e 

amarelo), secundárias (verde, laranja e violeta) e mistas subordinadas (rosa, cinza e marrom), 

a essas acrescentando o preto e o branco. Cada uma dessas cores afeta as pessoas de diferentes 

formas. Algumas, como já afirmamos antes, são reconhecidas pelas sensações de 

tranquilidade que despertam (azul e verde); outras por inquietudes (laranja e vermelho). 

Porém, a autora declara que cada cor pode produzir os mais diferentes efeitos, inclusive 

contraditórios. Um exemplo é o uso da cor vermelha, que pode tanto relacionar-se à ideia de 

nobreza quanto à de vulgaridade. Isso se deve porque cada cor pode despertar sensações 

diferenciadas de acordo com o ambiente em que ela é usada, se em um lugar aberto, fechado, 

em blusas ou em comidas. Quando alguém que compartilha dos nossos valores culturais pensa 

na cor verde, ele provavelmente terá seu pensamento remetido à natureza, a um lugar natural, 

ou seja, o indivíduo terá despertadas sensações que estão relacionadas a estar em meio à 

natureza. No entanto, se referimos a cor verde à aparência física de alguém, essa sensação que 

remete à natureza e à limpeza muda de valor e ganha lugar a sensação de doença e de mal-

estar. Mudando outra vez o ambiente em que a cor é usada, e pensando nas sensações 

despertadas por ela, mas, agora, pensando na cor verde nas frutas, entendemos que as 

sensações de doença e de mal-estar darão lugar a de imaturidade, já que frutas maduras não 

têm a coloração verde. 

 Como utilizamos em nossa categoria de análise a cor como expressão de 

valorações atitudinais, julgamos indispensável à abordagem das possíveis sensações 

despertadas pelas cores primárias e secundárias junto do preto e do branco, segundo os 

estudos de Heller (Ibid.). Passemos a discussão dos significados e das sensações despertadas 

pelas cores primárias, secundárias, marrom, preto e branco. 

 

4.2.1 O azul 

 

 O azul é uma cor primária, quer dizer, é uma cor que não é resultado de nenhuma 

mistura. Para Heller (2013), o azul é a cor que remete a todas as características boas como a 
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amizade, a harmonia, a confiança e a simpatia. Essa alusão se dá porque o azul lembra o 

céu, o divino, e o divino só se relaciona com os bons sentimentos. O azul é usado na 

representação da divindade feminina Maria, mãe de Jesus, que é representada em um manto 

azul, e na divindade hindu Krishna, cuja pele apresenta essa tonalidade. Essa cor também 

pode ser usada para dar perspectivas de amplitude ou efeito de distância, já que o azul 

remete ao céu e o céu é distante, amplo, assim como a eternidade a que ele remete. As 

nuances de cores azuis, indo do azul-claro ao azul mais escuro, são as responsáveis por 

proporcionar o efeito de distância ampla, o que os pintores chamam de perspectiva de área, 

segundo a autora. A autora destaca que, na Europa, o azul se refere à fidelidade, o anel de 

noivado da princesa Diana tinha uma safira azul representado a fidelidade da noiva. 

 Nos países socialistas, declarou-se a cor azul como a cor da paz. A bandeira das 

Nações Unidas possui um fundo azul-celeste e o emblema das Nações Unidas em branco. 

Nosso planeta é chamado de Planeta Água e é identificado pela cor azul. A Terra é azul, já 

dizia o astronauta russo Yuri Alekseievitch Gagarin há mais de 50 anos. O azul representa as 

águas abundantes na Terra, o mar é azul, por isso essa cor é relacionada ao nosso planeta. 

Porém, as imagens atuais mostram que a Terra é mais cinza do que azul, quando vista do 

espaço. 

 Heller (Ibid.) afirma que o azul também é a cor da fantasia; seres místicos são 

representados com a pele azul, ou têm detalhes de roupas em azul, como as fadas. A frieza, o 

gélido, o distanciamento nas relações, a solidão também podem ser remetidos por meio do 

uso dessa cor. Picasso teve uma fase azul cujas pinturas retratavam a fome, a pobreza, a 

velhice, o desprezo e a solidão. A frieza dos rostos e do cenário, todo em nuances de azul, 

despertava sensações de desprezo, de solidão e de tristeza. Picasso utiliza o azul em sua obra 

de 1903, Miseráveis diante do Mar, para retratar o frio do corpo e da alma dos indivíduos. 

 Goethe (2011) entende que as cores impactam o estado de ânimo do ser humano, 

sendo assim, ele divide as cores em dois círculos cromáticos: um positivo (amarelo, laranja e 

vermelho) e outro negativo, em que figuram as cores azul, azul-avermelhado e vermelho-

azulado, o que reforça o uso do azul para emoções negativas. 

 

4.2.2 O vermelho 

  

 O vermelho é a cor dos sentimentos fortes, das paixões, do amor, do ódio, da 

raiva ou da vergonha. Heller (2013, p. 101) explica que, “Em muitas línguas, entre os 
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babilônios e também entre os esquimós, a tradução ao pé da letra de „vermelho‟ é sangue.” A 

autora afirma que é a experiência de mundo que explica essa relação, pois, quando o 

indivíduo é submetido a eventos que causam raiva, ódio, ou quando ele se encontra em estado 

de paixão, ele enrubesce, o sangue se altera, sobe até a cabeça e muda a coloração do rosto. 

Esse efeito sofrido pelo nosso organismo é retratado por expressões da língua como “Ficou 

vermelho de vergonha.” ou “Ficou vermelho de raiva.”. 

  O sangue, para o cristianismo tem relação com sacrifícios e, em muitas culturas, 

simboliza a casa da alma. No entanto, o sangue pode ter valores diferentes dentro do 

cristianismo; o sangue de Jesus é positivo, pois marca o sacrifício de um Deus pelo homem, é 

símbolo de purificação dos pecados. Já o sangue das mulheres, em período menstrual, é 

considerado impuro, nojento, e, portanto, tem um valor negativo. O amor em toda a sua força 

é vermelho, relaciona-se a ele a sedução, a sexualidade e o erotismo, já o amor mais gentil e 

delicado é rosa. A ira, a agressividade e a excitação são reportadas pelo vermelho, cor da 

guerra, do deus da guerra latino, Marte, o planeta vermelho. Além desses sentimentos, o 

vermelho é aceitável em nossa cultura como marca de força, potência, coragem e desejo.  

Acreditava-se que a cor vermelha dava poder aos guerreiros. Quando o vermelho é associado 

ao laranja e ao amarelo, formando um acorde cromático, Heller (2013) advoga que ele remete 

ao calor, já que são as cores do fogo, das chamas. O vermelho também é a cor da correção, 

pois comumente professores assinalam os erros das produções escritas de seus alunos através 

de marcações vermelhas.  

 Além desses sentimentos, sensações e atos, o vermelho significa nobreza, pois 

somente a nobreza usava essa cor em suas vestes e em seus palácios. O que nos restou de mais 

claro desse valor é o uso do tapete vermelho em determinadas cerimônias, apenas em eventos 

considerados de grande importância, nos quais são recebidas personalidades tidas como de 

prestígio, é que se usa o tapete nessa cor. Acreditava-se também que o uso de peças em 

vermelho ou de fios presos a partes do corpo trariam cura para quem os usasse. No Ceará, 

ainda é comum mães prenderem fitas vermelhas nos braços dos bebês a fim de protegê-los de 

doenças e males ou colocarem linhas vermelhas na testa dos pequenos para passar o soluço. 

 O vermelho é usado em mensagens de perigo e de proibição. Em nossa 

sociedade, o vermelho emite alerta; no semáforo, indica para parar; nos aspiradores de pó, 

sinalizam que estão cheios; nos fios de eletrodomésticos, indicam até onde é possível puxar o 

cabo; nos painéis dos carros, indicam problemas de ordem mecânica ou elétrica no veículo; no 

futebol, indicam ações proibidas, jogadores que infringem as normas do jogo recebem cartão 
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vermelho e são expulsos da partida; nos ambientes, indicam as saídas de emergências ou o 

local do extintor de incêndio.  

 Além disso, o vermelho é a cor dos movimentos políticos de esquerda, tais como 

o comunismo, o marxismo e a luta dos trabalhadores. 

 

4.2.3 O amarelo 

  

 Apesar da  luz solar ser incolor, ela é convencionalmente aceitável como amarela 

pela humanidade, que a percebe nessa cor. Sendo assim, relaciona-se a cor amarela ao sol e, 

consequentemente, aos efeitos que ele provoca no indivíduo. Entende-se que o amarelo é 

energizante, revigora os ânimos, alegra e estimula. O amarelo está para o verão assim 

como o verde está para a primavera. O verão é a estação da recreação, das brincadeiras, o que 

nos leva a relacionar o amarelo ao lúdico e à jovialidade, afinal é característico de um 

espírito jovem o gosto pelo jogo, pela recreação e pelo lazer. As sensações do paladar como o 

azedo e o amargo, também são relacionadas à cor amarela. 

 De acordo com Heller (2013), no Islã, a cor amarelo-ouro é usada para representar 

a sabedoria; no simbolismo europeu antigo, o amarelo é associado à inteligência. Porém, a 

autora afirma que o amarelo é a cor mais contraditória, a esse respeito ela afirma: 

Pertence também à vivência e ao simbolismo do amarelo o fato de que nenhuma 
outra cor é tão instável quanto ela- uma pitada de vermelho transforma o amarelo em 
laranja, uma pitada de azul e ela se torna verde, um tantinho de preto e obtemos uma 
cor suja e opaca. Mais do que todas as outras cores, ela depende das cores 
combinadas a ela.  (HELLER, 2013, p. 152) 

 
 Como já dissemos, o amarelo combinado ao preto, na natureza, indica perigo; nas 

frutas, remete à maturidade. O amarelo pode ser usado na indicação de sentimentos 

negativos como a inveja, o ciúme, a avareza e o egoísmo, no entanto, com uma saturação 

diferente. O amarelo para esses casos não é o amarelo solar, mas, sim um amarelo pálido, 

esverdeado. O uso dessa tonalidade para esses sentimentos se justifica pelo fato de que se 

acreditava que a vesícula armazenava a bile (cor amarela esverdeada) em grande quantidade 

quando o organismo manifestava algum desses sentimentos.  O amarelo também foi usado 

para discriminar judeus no século XX. Nos campos de concentração, os nazistas obrigavam os 

judeus a usarem a estrela de Davi na cor amarela. A estrela era presa às roupas dos judeus e 

simbolizava a exclusão deles. Os nazistas acreditavam que o uso da estrela de Davi amarela 

tanto humilhava quanto identificava os “inimigos internos”. Isso denota os primeiros passos 

para o crime do holocausto.  
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 Ainda que apresente certa instabilidade ao combinarmos com outras cores, o 

amarelo é internacionalmente tido como a cor da advertência. Indicações de produtos 

venenosos, explosivos ou radioativos são dadas por meio dessa cor. Nos navios, uma bandeira 

amarela hasteada adverte que há doença nele. No futebol, o cartão amarelo adverte o jogador 

quanto ao risco de uma próxima falta ser encarada como grave e, consequentemente, haver a 

expulsão da partida. No trânsito, as placas de sinalização de advertência são pretas com fundo 

amarelo, as faixas amarelas nas vias advertem para a circulação em sentido duplo da rodovia. 

A cor chamativa prende a atenção de quem a vê e reporta imediatamente à mensagem, o que 

proporciona a não ocorrência de acidentes. 

  

4.2.4 O verde 

  

 O verde é uma cor secundária, já que é produto da mistura do azul com o amarelo. 

É a cor da esmeralda, e é a cor que remete à fertilidade, à natureza e à esperança. A 

primavera é a estação do germinar das sementes, do florescer das plantas, da exuberância da 

natureza, por isso essa estação do ano é associada à cor verde. A esperança se relaciona a essa 

cor porque, da mesma forma que a semente germina na primavera, após um período de seca, a 

esperança germina após ou durante os momentos de adversidade. A esperança sempre se 

renova, pois, como diz o adágio popular, “A esperança é a última que morre.” Como está 

relacionado à natureza, o verde também é a cor da consciência ambiental e do amor à 

natureza. Nas cidades, as áreas de preservação ambiental são chamadas de áreas verdes. 

Organizações ou representações políticas de proteção ao meio ambiente levam a cor em seus 

nomes, exemplos são o Greenpeace
68 e o Partido Verde69.  Piscinas normalmente têm a cor de 

um verde azulado assim como as áreas de banho, por isso o verde também está associado à 

sensação de frescor. 

                                                             
68O Greenpeace é um grupo não governamental criado em 1971 por ecologistas, jornalistas e hippies que 

trabalha em prol da defesa do meio ambiente e das comunidades que vivem em locais de preservação 
ambiental. O grupo inicia sua história com uma equipe de 12 pessoas que saiu de Vancouver, no Canadá, em 
direção ao Ártico a fim de impedir os testes nucleares dos Estados Unidos no Alasca. Para arrecadar dinheiro, 
seus integrantes vendiam broches escritos “Verde” (Green) e “Paz” (Peace), palavras de ordem do grupo.  
Com o desenvolvimento das atividades, o grupo percebeu que as palavras não podiam mais ficar separadas nos 
broches, foi então que surgiu o nome Greenpeace. Para mais informações acessar 
https://www.greenpeace.org/brasil/ Greenpeace Brasil. 

69O Partido Verde é um partido político brasileiro fundado em 1986 por políticos, artistas, escritores e 
ambientalistas que tem como marco a luta pelas causas ambientais. O programa do partido visa o 
desenvolvimento sustentável e a diminuição da desigualdade social. Para mais informações ver a página do 
partido https://pv.org.br/. 

https://www.greenpeace.org/brasil/
https://pv.org.br/
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 O verde é calmante, tranquilizador e abrigo. Para Heller (2013, p. 213), “é a cor 

do sentimento de estar em segurança.” Os hospitais e consultórios têm suas dependências 

pintadas na cor verde em diferentes modulações a fim de que o ambiente não aterrorize tanto 

quem por ele passa. Além disso, o verde é a cor da imaturidade, da juventude, pois o 

caminho da maturidade na natureza é representado pelas cores verde-amarelo, representando 

o caminho que vai da imaturidade até a maturidade, respectivamente. Na Literatura, recentes 

estudos comprovam que a cor verde está envolta em fantasia, pois muitos contos fantásticos 

apresentam referência a essa cor, como afirma Júnior (2011). 

 

4.2.5 O laranja 

 

 O laranja também é uma cor secundária, visto que é resultado da mistura entre o 

vermelho e o amarelo. Ela é a cor do calor, do verão e, por conseguinte, da diversão. O sol é 

relacionado a essa cor, por isso também é símbolo do verão, a estação mais quente do ano e o 

período propicio para os passeios e o laser. Geralmente, os cosméticos relacionados ao 

cuidado da pele no verão têm sua embalagem na cor laranja. O laranja também representa luz, 

e isso Heller afirma: 

O laranja é a combinação de luz e calor. Dessa forma, ele é agradável em termos de 
ambiente. Sua clareza não é tão aguda como a do amarelo, sua temperatura não é 
sufocante como a do vermelho. O laranja clareia e aquece, e essa é a mistura ideal 
para alegrar o corpo e a mente. Misturado ao branco ou tonalizado de marrom, o 
laranja perde a sua força, mas jamais seu calor. (HELLER, 2013, p. 344) 
 

 Ambientes nessa cor exercem uma influência estimulante para o comportamento 

humano, aumentando a produtividade e o movimento do lugar. A cor é aromática, uma vez 

que traz sensações olfativas cítricas e frescas. Ela normalmente é usada com as cores amarelo 

e vermelho, que também são estimulantes. De acordo Heller (2013), a escala cromática 

amarelo-laranja-vermelho indica a escala de intensificação das sensações. Além disso, estão 

associadas ao fogo. O amarelo indica sensações leves, o laranja sensações frenéticas e o 

vermelho, intensas. Além disso, o laranja é a cor que indica perigo. As setas de luz 

intermitentes dos carros são laranjas, pois garantem uma melhor visibilidade no escuro. Em 

contraste com o azul do mar, os botes salva-vidas são laranjas, assim como as boias e os 

coletes salva-vidas.  
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4.2.6 O violeta 

 

 É importante iniciarmos nossa abordagem sobre essa cor estabelecendo a 

diferença entre o violeta e o lilás. O violeta é o resultado da mistura entre o vermelho e o azul, 

já o lilás é formado por essas cores acrescidas do branco. Ele é a cor da flor de mesmo nome, 

simboliza o equilíbrio, pois é formado pela junção de duas cores que provocam sensações de 

valores contraditórios: o azul, cor calmante, e o vermelho, cor estimulante. Na igreja católica, 

o violeta distingue os cargos eclesiásticos, uma vez que somente bispos usam essa cor. É a cor 

do luto, do jejum, da confissão e da penitência. O preto foi abolido como cor do luto pela 

Igreja Católica, e em seu lugar ela passou a adotar o violeta. Tanto o confessionário quanto a 

estola do padre, no momento da confissão, são dessa cor. Na Quaresma, a igreja se orna de 

objetos e tecidos em violeta. No período da Páscoa e do jejum, os sacerdotes usam as vestes 

em violeta. 

 O violeta é também a cor da extravagância, como explica Heller (2013), já que 

quem não quer passar despercebido em meio a uma multidão usa essa cor. É a cor da vaidade. 

Sendo uma mistura de vermelho e azul, alguns a consideram como a cor da 

homossexualidade, já que nela se fundem o vermelho (feminino) e o azul (masculino), 

segundo a autora. No entanto, desde 1980 a bandeira nas cores do arco-íris é adotada como 

símbolo da comunidade LGBTQ+. O movimento feminista também é identificado com essa 

cor, uma vez que, no início do movimento, nos anos de 1908, o violeta junto com o verde e o 

branco eram as cores usadas.  

 

4.2.7 O preto 

 

 Seguindo os pensamentos de Farina (1982) e Heller (Ibid.), o preto simboliza o 

fim ou é a ausência de luz. Tudo o que termina finaliza-se em preto, a carne ou a planta 

decompostas ficam nessa cor. O espectro de cores branco-cinza-preto representa um continum 

que indica o início e o fim. O preto é a cor dos maus sentimentos, do mal, do ruim, do luto. 

Em nossa cultura, um gato preto é símbolo de azar; o humor negro é um humor que maltrata, 

fere, menospreza e não faz rir; um coração preto não pode ter algo bom dentro dele, apenas 

trevas; o diabo é um anjo negro; as listas negras são listas de morte e quem é pessimista 

enxerga tudo preto. O preto junto com outras cores torna negativo o valor delas; por exemplo, 

o vermelho com o preto desperta a sensação de ódio, violência e não mais as sensações de 

amor, como se sugere quando o vermelho é usado isolado de outras cores.  
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 Apesar de estar relacionado a sentimentos negativos, o preto também pode indicar 

elegância quando utilizado na moda. Não há erro em relação ao requinte das vestimentas 

quando se usa um pretinho básico, seja vestido, terno, fraques ou smokings. Os especialistas 

em moda aconselham a toda população a sempre ter alguma peça de roupa na cor preta, pois 

dificilmente essa peça será deselegante.  No ambiente, a cor preta dá a sensação de 

diminuição, móveis pretos dominam os espaços e dão um tom mais pesado ao ambiente se 

comparado a móveis de cores claras. Em roupas, o preto dá a sensação de diminuir as medidas 

de quem o usa. 

 

4.2.8 O branco 

 

 Na Teoria da Óptica, o branco é a soma de todas as cores da luz. Na simbologia, é 

a mais perfeita das cores, não há relacionada a ela nenhuma sensação de concepção negativa. 

Relembrando o que dissemos anteriormente sobre o espectro branco-cinza-preto, o branco 

significa o começo, o princípio de tudo. No xadrez, as peças brancas dão início ao jogo. Nas 

cerimônias de batismo, que marcam o início da vida cristã, usa-se o branco. Farina (1982) e 

Heller (2013) entendem que o branco remete ao bem, à verdade, à honestidade, à santidade. 

Para os cristãos, Cristo é o cordeiro branco, os anjos são descritos em vestes brancas, o mais 

alto cargo eclesiástico da igreja católica, o papa, usa branco. Sendo Cristo o cordeiro branco, a 

cor também remete a sacrifício, já que o cordeiro era o animal escolhido para ser sacrificado 

em rituais. O cordeiro deveria ser totalmente branco sem macha alguma, o que simbolizava a 

sua pureza e a inexistência de pecado. Esse sacrifício objetivava o perdão de pecados e era um 

costume em Israel. Desse modo, o branco também remete à inocência. O lírio branco é 

conhecido como a flor da inocência. O branco do vestido da noiva simboliza a virgindade, 

valorada como virtude pela igreja cristã. 

 Além disso, o branco transmite a sensação de pureza e de limpeza. Sobre esse 

tema, Heller (2013, p.305) afirma que “A limpeza é externa, a pureza vai mais fundo [...]”, 

quer dizer, a limpeza remete ao ambiente, a não presença de sujeira ou de contaminações, a 

esterilização de lugares e de objetos, já a pureza remete a algo interno, a não presença de 

sentimentos maus, à existência de uma alma limpa, sem mácula de pecados. Pelo fato do 

branco indicar limpeza, ele é usado nas vestes dos profissionais de saúde e daqueles que lidam 

com a manipulação de alimentos, já que são áreas que necessitam do mais alto nível de 

higiene. 
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 O branco indica paz. Em tempos de guerra, levantar uma bandeira branca 

significa render-se e pôr fim ao conflito. Ele é a cor da leveza, do vazio. Antes, os locais 

desconhecidos eram indicados com a cor branca nos mapas antigos, e o que está vazio é leve. 

 O branco também pode indicar status social quando relacionado, por exemplo, a 

“crimes de colarinho branco”, expressão usada em referência a pessoas de classe social 

elevada que cometem crimes de ordem financeira. Somente pessoas tidas como não 

pertencentes às classes dos trabalhadores braçais e, consequentemente, não pertencentes às 

classes sociais baixas podem manter a brancura do colarinho da blusa já que desempenham 

funções de menor exigência física e têm condições financeiras de comprar tecidos de boa 

qualidade e produtos específicos para uma boa limpeza de manchas.  

 Em muitas culturas, o branco e o preto guardam significados de bem e de mal, de 

dia e de noite, de vida e de morte, ademais podem ser usados juntos a outras cores para 

transmitir os valores positivos ou negativos às cores que os acompanham. Da mistura do 

branco e do preto surge o cinza, a cor da neutralidade, da não emoção, mas também pode ser 

associada à solidez e à estabilidade. 

 

4.2.9 O marrom 

  

 O marrom é a mistura de todas as cores. Se misturarmos o vermelho e o verde ou 

o laranja e o azul, teremos essa cor. Apesar de ser o resultado da mistura de muitas outras 

cores, o marrom guarda sua própria simbologia. De acordo com Heller (2013), o marrom é a 

cor da terra e é a cor da maior parte dos materiais naturais como a madeira e o couro, o que 

o torna muito aceitável nas decorações das casas, principalmente, nas das de pessoas que 

admiram os elementos rústicos da natureza.  No entanto, essa cor também é relacionada ao 

sujo e ao excremento. Ela é tida como uma cor feia, dependendo de onde é utilizada. Em 

material orgânico, o marrom significa decomposição, as flores quando definham ficam dessa 

cor. Em papéis, indica envelhecimento. Junto com o preto, o marrom remete ao fim, pois 

quanto mais velho é o couro mais escuro ele fica. 

 Segundo Heller (Ibid.), na Idade Média, o marrom era a cor da roupa dos 

escravos, dos servos e dos camponeses, ou seja, era a cor usada pelos mais pobres, por isso as 

roupas dos franciscanos são marrons em referência aos votos de pobreza que eles fazem, em 

clara referência simbólica à humildade cristã.  

 Após o estudo das possíveis significações que as cores representam ou evocam, 

percebemos que elas apresentam significados intrínsecos, que podem ser modificados com o 
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tempo, a depender de onde são usadas e dos contextos sociais e culturais nos quais elas 

circulam. Além disso, entendemos que uma mesma cor pode despertar emoções tanto 

positivas quanto negativas. Guimarães (2000) afirma que o contexto midiático e a rapidez de 

propagação da comunicação permitem a mudança rápida do significado das cores. 

Acreditamos que os textos verbiagem/imagem as resignificam em sua ordenação de 

elementos. 

 Levando em consideração o que apresentamos nesta seção, entendemos que os 

significados das cores são estabelecidos em sociedade e por ela mantidos. Sendo assim, 

compreendemos que os valores cromáticos podem mudar da mesma forma que as sociedades 

mudam ao longo da história. Nas telas, nos filmes, nos prédios, nas comidas, em toda a parte e 

em todo o meio as cores são um importante modo semiótico, capazes de produzir diferentes 

significados comunicativos. A simbologia das cores influencia desde a escrita de contos até o 

estado da alma do indivíduo. Em textos verbiagem/imagem, elas são uma ferramenta de 

transmitir significado na interação entre os dois modos semióticos. Desse modo, os aspectos 

relacionados à simbologia das cores será usada na análise do corpus, já que advogamos que 

elas podem representar emoções e valores, assim como mobilizar as emoções do leitor. Como 

o corpus é constituído por charges, apresentamos, na próxima seção, algumas considerações 

sobre a forma e o conteúdo desse gênero. 
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5 A CHARGE 

 

                                                                                               Eu tinha à minha disposição apenas duas experiências 
a do sujeito olhado e a do sujeito que olha. 

(BARTHES, 1984, p.21) 
 

 De acordo com Bakhtin (2011), os gêneros do discurso são tipos relativamente 

estáveis de enunciados que refletem as condições específicas e as finalidades de cada área da 

atividade humana por meio do seu tema, estilo da linguagem e construção composicional. 

Através da definição bakhtiniana de gêneros do discurso, o autor nos conduz a refletir sobre 

outro ponto de seus postulados linguísticos que é o que diz respeito à riqueza e à diversidade 

dos gêneros do discurso. Segundo o autor, diante das necessidades a serem supridas em cada 

esfera da atividade humana, os gêneros vão se adaptando a essas necessidades e se 

desenvolvendo ou caindo em desuso para que novos gêneros tomem o seu lugar.   

A charge é um dos gêneros que tem sofrido modificações, principalmente as de 

cunho estrutural graças ao advento da tecnologia, já que passou de uma estrutura composta 

por signo verbal e signo imagético estático para uma estrutura que pode apresentar uma 

mescla de semioses tais como imagens (estática ou em movimento), sons e signos verbais. 

Acrescenta-se a isso a ampliação dos meios de circulação do gênero. Antes, o texto chárgico, 

pela própria natureza de composição, estava veiculado exclusivamente a jornais e revistas 

impressos. Atualmente, devido às possibilidades criativas que as ferramentas de edição 

oferecem ao usuário, as charges passaram a circular em meios virtuais, o que ocasionou o 

surgimento da charge virtual. Apesar das mudanças estruturais e da ampliação dos meios de 

circulação do gênero, a charge mantém o seu caráter crítico manifestado através de pitadas de 

humor satírico diluídas no texto verbiagem/imagem. 

Maringoni (1996) afirma que a sátira, o humor e a banalização dos 

acontecimentos cotidianos são a prática do chargista. Segundo o autor, o produtor da charge 

dá a sua porrada, mas também busca a cumplicidade do leitor. Afinal, sendo a charge um 

encontro de modos semióticos sociais (língua e imagem) o caráter responsivo da comunicação 

se mantém na busca por alcançar essa cumplicidade. A leitura e a adequada interpretação de 

uma charge exigem do leitor o conhecimento do que está sendo abordado, ou seja, exige que 

autor e leitor compartilhem dos mesmos conhecimentos sobre determinado tema. Caso isso 

não ocorra, o significado do texto verbiagem/imagem está sob o risco de que haja uma não 

apreensão completa da mensagem, o que dificulta o processo de reconhecimento da 

informação presente na imagem e no texto e, consequentemente, pode ocasionar uma 
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avaliação inadequada por parte do leitor. Levando isso em consideração, nesta quarta parte do 

nosso trabalho, trataremos da natureza e das características do gênero charge. 

5.1 O gênero charge 

 

 O texto chárgico é marcado por um discurso humorístico sarcástico, permeado por 

críticas e denúncias de cunho social, político ou econômico, cujo tema denunciado é 

apresentado em um único quadro. Segundo Melo (1994), a charge compõe o grupo dos 

gêneros que pertencem ao jornalismo opinativo, quer dizer, é um gênero que apresenta uma 

natureza opinativa sobre algum fato ou personalidade noticiado. Teixeira (2005) afirma que a 

charge é um editorial às avessas, marcado pela subjetividade e pela parcialidade, já que 

expressa o ponto de vista do autor sobre algum acontecimento em destaque. O senso comum 

entende que a credibilidade de um jornal está diretamente relacionada ao grau de 

imparcialidade de suas notícias, o que nos leva a inferir que a sociedade compactua com a 

ideia de que, quanto mais imparcial é um jornal, mais confiável ele é.  

 Assim como Teixeira (Ibid.), também nos chama a atenção o fato de que o texto 

chárgico, sendo perceptivelmente parcial, seja tido como um gênero característico do discurso 

jornalístico. Talvez, daí surjam, por exemplo, as críticas de leitores a determinados jornais ao 

publicarem charges cuja temática é política.  Nesses casos, quando os leitores percebem esse 

caráter subjetivo e parcial no texto chárgico, normalmente, eles apontam os jornais como 

defensores de partido A ou B e o avaliam como tendo uma baixa credibilidade jornalística. O 

texto humorístico sarcástico da charge rompe com a noção de imparcialidade jornalística e 

com a escrita notadamente mais formal através do exagero ou da apresentação do inusitado, 

afinal a charge é produto da interpretação da realidade pelo autor. Os chargistas usam a ironia, 

a paródia e a metáfora como meio para causar o riso sarcástico e para fazer refletir, 

criticamente, sobre o que lhes é apresentado. Eles passeiam entre o discurso jornalístico e o 

sarcasmo para construir sua mensagem, de maneira menos formal.  

 Romualdo (2000) destaca que o nome charge tem origem na palavra francesa 

charger, que significa carregar, exagerar. O nome dado ao gênero deve-se, portanto, ao 

exagero das características ou das ações inadequadas de alguém com o objetivo de desnudar 

os seus erros e destacá-los diante do julgamento social do leitor. Ao exagerar nas 

características mais marcantes de alguém, há a produção de uma caricatura, entendida como 
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sendo um elemento constituinte da charge70. Ao longo do processo histórico de construção e 

de desenvolvimento do gênero, o texto chárgico se distanciou da caricatura, já que ele não é 

mais produzido a partir do estabelecimento de relações de semelhanças entre a identidade do 

indivíduo representado e o personagem, como é característico das caricaturas, mas, sim, a 

partir da representação de um personagem diferente do real, porém, que a ele se identifica, 

como afirma Matias (2010). 

 O chargista pode utilizar metáforas ou paródias para ironizar ou ridicularizar 

alguém, comparando-o, por exemplo, a um rato, o que, em nossa cultura, reflete a 

desconstrução da moralidade ou da honestidade da personagem caricaturalizada. Matias 

(Ibid.) explica que o texto chárgico se utiliza da ironia como instrumento de denúncia das 

duvidosas relações político-sociais e econômicas em um dado contexto sócio-histórico, visto 

que a charge tem um caráter temporal. A natureza temporal da charge diz respeito ao fato de 

que ela trata de eventos e personagens contemporâneos à sua produção e à sua publicação.  

 Como afirmamos anteriormente, a charge é um gênero do tipo jornalístico 

opinativo e, por isso, tem no noticiário diário a sua fonte inspiradora, dado que lhe confere 

uma proximidade temporal com o evento retratado. Dessa forma, o texto chárgico não se 

propõe a apresentar algo novo, mas, sim, a opinar sobre algo já conhecido. Quando o leitor 

não capta, por exemplo, as referências dadas em uma charge publicada em jornal, ele pode 

retomar os textos jornalísticos do próprio jornal em que a charge está publicada, pode acionar 

seus conhecimentos de mundo ou acessar a rede mundial de computadores buscando a 

informação necessária para recuperar a mensagem que o texto chárgico expressa. Isso se deve 

ao fato de que há casos em que a notícia apresentada na capa do jornal é a fonte de inspiração 

para o chargista e, portanto, é lá onde o leitor deve procurar informações para a leitura do 

texto chárgico, ou que a fonte inspiradora da charge está em outros meios de comunicação, 

aos quais o leitor deve buscar a fim de relacioná-los com a informação que lhe é apresentada. 

 Segundo Romualdo (Ibid.), a charge não pode ser compreendida como um texto 

isolado, uma vez que ela estabelece relações intertextuais (convergentes ou divergentes) com 

outros textos, o que possibilita ao gênero assumir o mesmo posicionamento que o texto que 

lhe serve de referência tem ou assumir um posicionamento completamente contrário a ele. 

Lima (2015) aponta a presença de dois níveis de intertextualidade nas charges: a referência 

factual e a feitura da charge. O primeiro se refere à necessidade de que personagens, episódios 

ou conceitos do mundo real sejam indiretamente referenciados no gênero. O segundo trata do 

                                                             
70Romualdo (2000) afirma que alguns entendem a charge como uma caricatura, no entanto, o autor estabelece a 

diferença entre ambas, charge e caricatura, e entende que a segunda é parte constitutiva da primeira. 
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fato de haver textos que, mesmo não estando diretamente ligado ao fato retratado, podem ser 

associados a ele por meio do humor, gerado pelo inusitado. 

 Cada charge apresenta as particularidades que caracterizam a obra do autor, sejam 

os traços do desenho, o uso de caricaturas mais exageradas ou de determinadas tonalidades de 

cores. Por meio de sua arte, o chargista mostra a sua visão de mundo ou a visão de quem 

empresta a voz a ele. Sendo assim, o autor tece suas críticas e expressa de forma velada ou 

explícita as suas intenções ou as de outrem, assim como os valores e as crenças que defende 

ou condena. Dessa forma, entendemos que somente com uma leitura atenta do que é 

apresentado é que se identifica a real intencionalidade do autor. A intencionalidade é um dos 

cinco fatores pragmáticos da textualidade, apontados por Beaugrande e Dressler (1983), e 

que, para nós, merece ter uma atenção especial na leitura das charges.  Afirmamos isso porque 

entendemos que para que haja a adequada identificação da intencionalidade do autor, temos 

que considerar o contexto de cultura, o contexto de situação, a semântica do discurso, os 

elementos léxico-gramaticais e os elementos imagéticos que cooperam para a produção do 

texto chárgico. Defendemos que é necessário, portanto, entender a estreita relação entre texto 

e contexto, fator útil à adequada compreensão e discussão das ações dos personagens e dos 

sentidos implicados na sua caracterização. 

 Como já afirmamos, a intenção do autor é manifestar uma crítica por meio de 

sátiras ou ironias que podem ser veladas, necessitando, portanto, de habilidades do leitor para 

desvendar a mensagem. O leitor precisa, primeiramente, identificar os detalhes informativos, 

depois, relacioná-los com o seu universo cultural e, por fim, atribuir-lhes os significados 

adequados. Caso o leitor não tenha as habilidades ou não detenha o universo cultural 

necessário para essa tarefa, a mensagem não será depreendida e nem aceita, logo a charge não 

atingirá o seu propósito comunicativo.  

 Outro problema pode ser gerado pela não compreensão da mensagem: a formação 

de uma mensagem paralela. Se o chargista estabelece como propósito comunicativo de sua 

produção a crítica exclusiva ao governo, e o leitor entende como uma crítica dirigida a sua 

pessoa, temos um caso de formação de uma nova mensagem, paralela a que o autor construiu. 

Não acreditamos que se trata de um caso de ambiguidade, pois, levando em consideração que 

as informações da charge estão coerentes com a intenção do autor, o surgimento de outra 

mensagem se dá no processo de compreensão dos elementos constitutivos da charge. Isso 

pode ocorrer pela não identificação adequada dos elementos da charge (signos imagéticos e 

linguísticos) ou pela falta de conhecimento de mundo do leitor, que, por conseguinte, não 

consegue fazer as relações necessárias à leitura.  
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 A fim de que se evite a não apreensão da mensagem, é necessário que a charge 

seja um todo coeso. A coesão no gênero é construída por meio das relações entre os modos 

semióticos verbal e imagético, caso a charge apresente esses dois modos, já que existem 

charges que podem ser compostas apenas por elementos imagéticos. Nos casos em que a 

charge é unicamente formada por imagens, a construção e a relação entre os elementos 

imagéticos devem ser tão claras e potencialmente significativas que supram a necessidade de 

qualquer legenda ou de títulos que situem o leitor no tema abordado. Ao nos referirmos ao 

uso de elementos visuais nas charges, não estamos tratando somente da presença de figuras ou 

de desenhos na sua composição, uma vez que também estamos levando em consideração a 

manifestação visual que o signo verbal pode apresentar por meio da escolha das cores e da 

formatação dos elementos tipográficos, além da disposição dos elementos linguísticos na 

composição verbiagem/imagem.  

 Quando a charge é composta pelos modos verbais e imagéticos, as expressões 

linguísticas apresentam uma breve extensão, mas, juntamente com as imagens, conseguem 

atrair a atenção do leitor e transmitir de forma rápida o pensamento crítico do autor ou da 

instituição a qual ele representa. Conforme já discutimos na quarta parte do nosso trabalho, as 

charges apresentam uma relação de complementaridade entre elementos linguísticos e visuais, 

relação denominada por Barthes (1977) de relay. Na próxima subseção, abordamos as 

características dos elementos linguísticos e visuais no gênero charge. 

  

5.2 Um gênero multissemiótico 

 

 Segundo Kress e Van Leeuwen (2006), quando o texto realiza o seu significado 

através de mais de um código semiótico, ele é tido como multimodal. Antes dos avanços 

tecnológicos, as charges eram constituídas apenas de imagens estáticas e signos linguísticos. 

Atualmente, o texto chárgico pode apresentar uma composição multissemiótica, formada por 

elementos imagéticos (estáticos ou dinâmicos), sonoros e verbais, como acontece nas charges 

virtuais. O suporte para o gênero são os jornais impressos e virtuais, os sites de notícia e os de 

charges. Por um lado, diferentemente das tirinhas e das histórias em quadrinhos (HQ), a 

charge é composta por um único quadro. Por outro, assim como as tirinhas e as HQ, a charge 

representa uma memória social, já que apresenta a narrativa de um evento marcante para uma 

determinada comunidade.  

 Em relação à estrutura verbal, Romualdo (2000) apresenta duas possíveis 

ocorrências do signo linguístico nas charges: uma em forma de texto e a outra em forma de 
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paratexto. O texto está presente, por exemplo, na representação das falas dos personagens e na 

representação de barulhos, já o paratexto é o texto que confirma ou reitera a mensagem da 

imagem, como uma legenda.  Segundo as observações do autor, 

 

As legendas são usadas para marcar o tempo cronológico das ações ou dos quadros, 
situar o leitor em um momento específico de um acontecimento ao qual aquela 
charge se refere, ou dar informações acessórias, de ordem muito diversa, utilizadas 
para a compreensão do teor crítico do texto chárgico. (ROMUALDO, 2000, p. 47)  
 

 A representação do signo verbal segue o mesmo modelo utilizado nas histórias em 

quadrinho, ou seja, pode ocorrer dentro ou fora de balões. O autor aponta duas principais 

formas de balões que aparecem nas charges: o balão-fala e o balão-pensamento. O primeiro 

apresenta contornos bem delimitados e um apêndice que sai da boca do personagem; o 

segundo apresenta contornos irregulares, quebrados ou ondulados e um apêndice, em forma 

de nuvem, que sai da cabeça do personagem. Cagnin (1975 apud Romualdo, 2000) afirma 

que, além desses tipos de balões, há 

1. Balão-cochilo: apresenta contornos pontilhados e representa a fala sussurrada. 

2. Balão-berro: tem o formato de explosão e indica grito. 

3. Balão-trêmulo: possui o contorno tortuoso e expressa o medo do personagem. 

4. Balão-de-linhas-quebradas: expressa sons e falas emitidos por aparelhos 

elétricos. 

Além dos tipos de balão supracitados, existe a possibilidade de que eles sejam 

representados apenas por um apêndice, em forma de seta ou linha, que sai da boca do 

personagem. Nesse caso, as falas ou os pensamentos não estão circunscritos a nenhum tipo de 

balão.  Romualdo (Ibid.) destaca que há a possibilidade de balões apresentarem apenas um 

sinal linguístico ou um grafema. Para o autor, seguindo a indicação de Cagnin (1975), esses 

balões, denominados de balões-mudos, servem para indicar o estado de alma dos personagens. 

Dentro dos balões, além de letras, podem aparecer desenhos de cobras, raios ou espirais, que 

simbolizam o uso de palavrões ou de informações proibidas. O autor afirma que existe uma 

espécie de censura invisível, imposta pela sociedade ou pelo indivíduo, essa censura impede 

que haja a transcrição linguística de palavras vulgares, mas os desenhos que ficam em seu 

lugar tomam essa função e podem também indicar o estado emocional do personagem.  

Além dos signos linguísticos, a charge utiliza os signos imagéticos para construir 

a mensagem crítica. Segundo Barthes (1990), toda imagem é polissêmica e pressupõe uma 

cadeia flutuante de significado. No entanto, o autor afirma que essa cadeia flutuante de 

significado pode ser fixada por meio da mensagem linguística, o que permite ao leitor 
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identificar corretamente os elementos da cena e realizar a adequada interpretação da imagem. 

Nas charges, as imagens são úteis na evidenciação da narração de um fato, na descrição de um 

acontecimento e na manifestação da opinião satírica acerca do que se está representado, como 

salienta Matias (2010). Lugares, objetos e personagens são mostrados em seus pormenores. O 

chargista escolhe a direção das imagens, as formas, a presença ou a ausência de luz, as cores, 

as proporções do desenho, tudo para atingir a expressão máxima de seus pensamentos.  

É importante salientarmos que não há imagens ingênuas, não há imagens que 

queiram dizer nada. O que há é a manipulação dos elementos visuais a fim de que se atenda 

ao propósito comunicativo do autor. O chargista transpõe para o desenho a realidade que vê. 

Sendo assim, para entendermos a intencionalidade do autor, é necessário observamos as 

imagens em seus contextos intra-icônico71, inter-icônico72 e extra-icônico73. Nada deve ser 

desconsiderado, pois cada unidade visual é fruto das decisões composicionais do autor. 

Dondis (1997) afirma que o sistema visual é o único meio comunicativo humano 

que não dispõe de regras nem de metodologias que permitiam a sua descrição nem o seu 

entendimento, pensamento contestado com a criação da GDV. Os estudos de Kress e Van 

Leeuwen (2006) permitiram o entendimento de que as imagens não são uma mera 

complementaridade do texto verbal nem um depositório recreativo, visto que elas podem 

produzir seus próprios significados. Apesar das contribuições da GDV, ainda se faz necessária 

a expansão de métodos de análise e do ensino de produção e compreensão tanto de imagens 

como de gêneros que as contenham. Além disso, faz-se necessária a abordagem da relação 

entre os modos semióticos verbal e imagético para o ensino de textos com múltiplas 

linguagens, já que eles são práticas sociais comuns a todas as esferas comunicativas.  

Os textos da contemporaneidade têm lançado um novo desafio a teóricos que 

tratam do ensino da língua ou das teorias do letramento, como afirma Rojo (2013). Os 

avanços tecnológicos nas ferramentas de edição de imagens e de letras permitem uma maior 

manipulação da estrutura composicional dos textos, tal fato permite escolher a orientação da 

página, a distribuição das letras, sua cor e formato, assim como acrescentar imagens, formas, 

gráficos entre outros, o que gera uma nova possibilidade de seleção para a composição 

textual. Rojo e Barbosa (2015) apontam a multiplicidade de linguagem, a pluralidade e a 

diversidade cultural como aspectos a serem observados na produção e recepção dos textos da 

contemporaneidade. Segundo as autoras, uma adequada educação linguística está relacionada 

                                                             
71

 Diz respeito às relações entre os diferentes elementos que formam uma figura. 
72 Refere-se à relação entre imagens associadas em sucessão. 
73 Trata da relação entre a imagem e o que está fora dela.  
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à possibilidade de os alunos produzirem e consumirem textos que levam em consideração 

esses aspectos. Dessa forma, o desafio para os que tratam do ensino da língua está na 

adequada abordagem, análise e ensino de textos que expressam um multiculturalismo e que 

apresentam uma estrutura composicional formada por uma multiplicidade de linguagens.  

Reafirmamos que, se um indivíduo operar adequadamente as diferentes 

linguagens, ele pode atuar de forma mais ampla e significativa nas diferentes práticas sociais e 

exercer seu papel de cidadão crítico em todas as esferas comunicativas. Isso posto, é crescente 

a necessidade de trabalhos de abordagem multissemiótica para o ensino da língua. 
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6  METODOLOGIA 
  Eu quase que não sei de nada, mas desconfio de muita coisa.

74
 

João Guimarães Rosa 

 

 Nesta seção, objetivamos esclarecer a natureza de nossa pesquisa, assim como os 

procedimentos utilizados para a coleta e a análise dos dados. Dessa forma, explicitamos o 

método utilizado em nosso trabalho, as razões que nos levaram à escolha do gênero charge 

assim como a delimitação do corpus de análise e as categorias utilizadas no tratamento dos 

dados. A análise dos dados encontra embasamento teórico na interseção entre os significados 

expressos pelas categorias dos subsistemas avaliativos Atitude e Gradação de Martin e White 

(2005) e de Martin e Rose (2007) e os significados visuais, reproduzidos por meio dos 

significados representacional, interacional e composicional de Kress e Van Leeuwen (2006). 

Além disso, utilizamos a simbologia das cores, propostas por Heller (2013). 

 

6.1 Natureza e delimitação da pesquisa 

  

 Nosso trabalho é uma pesquisa qualitativa cuja natureza é descritivo-analítica e 

cujo método de abordagem é o hipotético-dedutivo. Definimos o caráter do nosso estudo 

como sendo descritivo-analítico uma vez que mapeamos a ocorrência dos subsistemas 

avaliativos atitudinais e graduais nas charges, através da descrição e da análise dos signos 

verbais e visuais que manifestam avaliações, emoções ou ideologias do produtor textual. 

Além disso, discutimos os significados produzidos por cada um dos dois modos semióticos 

assim como as suas implicações para a leitura crítica do texto.   

 Ao procurarmos definir qual método de abordagem seria utilizado em nossa 

pesquisa, optamos por adotar a classificação proposta por Lakatos e Marconi (2012). Segundo 

as autoras, o método hipotético-dedutivo diz respeito à identificação de uma lacuna, em um 

determinado conhecimento, acerca do qual se deve formular hipóteses que visem preencher 

essa lacuna. Nossa pesquisa enquadra-se nesse método posto que identificamos uma omissão 

no estudo da avaliatividade em relação a textos que apresentam dois modos semióticos 

articulados: imagem estática e texto escrito. Afirmamos isso, porque, comumente, os estudos 

da avaliatividade estão circunscritos à análise de textos verbais; no entanto, diante da intensa 

                                                             
74

 Trecho da obra Grandes Sertões Veredas. 
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circulação de textos multissemióticos em nossa sociedade, entrevemos a necessidade de 

desvendarmos os significados avaliativos que também permeiam o modo semiótico visual. 

 A seguir apresentamos e esclarecemos a composição do corpus em análise. 

6.1.1 Corpus  

  

 O corpus em análise é formado por charges publicadas na versão on-line do jornal 

O Povo, um dos principais jornais escritos de Fortaleza-Ceará. Esse jornal pertence ao Grupo 

de Comunicação O Povo, que atua no rádio, na televisão e na impressa escrita cearense. Todo 

dia, o jornal, na edição impressa e na virtual, publica uma charge sobre um fato importante 

noticiado. A mesma charge é publicada em ambos meios de circulação do jornal. O cartunista 

do O Povo, normalmente, aborda em seus trabalhos um tema político.  

 Optamos por analisar a realização da avaliatividade multissemiótica em charges, 

por ser um gênero que tem a capacidade de sintetizar várias informações no cruzar da imagem 

com o texto verbal ou no uso apenas de imagens. Além disso, a charge é um gênero com 

marcas profundamente críticas que podem despertar a reflexão do leitor, ao mesmo tempo em 

que expõe de forma velada ou não as avaliações ou os julgamentos de seu produtor, como já 

discutimos na quarta parte deste trabalho. É importante considerarmos que o produtor da 

charge busca, em seu trabalho, refletir uma estrutura social, que está envolta em uma 

polêmica ocorrida dias antes da publicação da charge ou no mesmo momento da publicação. 

Sendo assim, encontramos nesse gênero um terreno fecundo para a produção e a manifestação 

de elementos avaliativos multissemióticos. 

6.1.2 Delimitação do Corpus 

 

 O corpus é composto por 44 charges publicadas entre 01 de abril de 2017 e 30 de 

junho de 2017. Escolhemos como período temporal para a coleta de dados o segundo 

trimestre do ano de 2017, porque corresponde a um período de forte conturbação política no 

Brasil, ou seja, é um período marcado por investigações contra políticos, denúncias de 

corrupção, votações de reformas de direitos trabalhistas e previdenciários e queda na 

economia. Como o cartunista do jornal O Povo publica uma charge todos os dias, o montante 

de dados gerados no total dos três meses corresponde a 91 charges. No entanto, visando 

manter o foco no conteúdo escolhido, selecionamos as charges para a análise de acordo com 

os seguintes critérios: 
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a) estrutura multissemiótica: modos semióticos verbal e imagético; 

b) temática: situação política brasileira e suas consequências. 

As charges que apresentavam apenas signos imagéticos em sua composição foram 

descartadas, dado que objetivamos descrever a construção avaliativa por meio da interação 

entre os elementos verbais e visuais. Dentre todas as charges publicadas nesse período, 

focamos nosso olhar naquelas cuja temática era a situação política brasileira e suas 

consequências para o país. Sendo assim, encontramos as seguintes temáticas: 

 corrupção no cenário político brasileiro; 

 operação Lava Jato; 

 chapa Dilma-Temer; 

 reformas trabalhistas e previdenciárias; 

 crise econômica. 

 O contexto de cultura de produção da charge corresponde ao momento em que o 

Brasil sofria as consequências da queda de uma presidenta e da crise econômica que abalava o 

país. Somado a isso tudo, estavam as crescentes denúncias de crimes de corrupção no meio 

político e a figura de um presidente, recém empossado, com elevados índices de 

impopularidade.  

  

6.2 Procedimentos de coleta e de análise dos dados  

  

 Primeiramente, acessamos o portal de notícias on-line do jornal cearense O Povo 

para acompanharmos as publicações diárias das charges. Em seguida, passamos a coletar as 

publicações das charges nesse periódico. Logo após a coleta do corpus, decidimos quais os 

critérios para a sua delimitação, a saber, a temática e a presença de uma estrutura 

multissemiótica (signo verbal + imagem estática). Posterior à delimitação do corpus, 

iniciamos a análise dos dados seguindo as categorias de análise delimitadas por nós mediante 

o entrelaçamento das ideias advindas da Teoria da Avaliatividade e da GDV.  

Durante a análise dos dados, julgamos importante também identificarmos o 

contexto de cultura de produção da charge uma vez que, como já abordamos na quarta parte 

de nosso trabalho, o texto chárgico representa criticamente a narrativa de um evento marcante 

para determinada sociedade, em um dado momento do tempo, tendo, portanto, uma natureza 

temporal. Dessa forma, entendemos que somente com o conhecimento e o entendimento da 

situação que gerou a charge é que se pode analisar de forma mais coerente e intensa os 
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elementos presentes no texto verbiagem/imagem dentro de toda a sua potencialidade 

significativa. 

 

6.2.1 Procedimentos de produção do modelo avaliativo intersemiótico 

 

  Inicialmente, fizemos uma revisão da base teórica das realizações avaliativas 

atitudinais e graduais em texto verbiagem e, em seguida, revisamos a realização dos 

significados representacional, interativo e composicional em textos icônicos. Após esse 

primeiro momento de levantamento e de apropriação teórica, realizamos o entrelaçamento das 

bases teóricas com o objetivo de verificar os possíveis recursos imagéticos que refletiriam 

valores atitudinais e graduais e, por conseguinte, elaborar uma proposta de modelo de análise 

avaliativo para imagens. O primeiro passo, portanto, era elaborar uma proposta de modelo de 

análise visual avaliativo, já que ele não existia. Pensamos em apresentar o modelo por meio 

de quadros, divididos em quatro colunas cujos títulos são Representação, Descrição, 

Significado, Sentimento (Afeto) ou Valor (Julgamento, Apreciação e Gradação).  

 A Representação determina qual o processo envolvido ou qual o elemento que 

carrega a marca avaliativa. A Descrição, como o próprio nome sugere, descreve o processo 

ou o elemento observado. O Significado se refere ao significado avaliativo produzido pelo 

processo ou pelo elemento examinado. O Sentimento diz respeito a todos os sentimentos 

humanos que se enquadram nas noções de In/felicidade, In/segurança e In/satisfação. 

Adotamos as descrições, em cada uma dessas noções, feitas pelos autores do Sistema da 

Avaliatividade e as de Almeida (2010), pensada para a língua portuguesa. Posto isto, 

consideramos como In/felicidade sentimentos como tristeza, ódio, amor, alegria etc.; como 

In/segurança sentimentos como ansiedade, medo, desconfiança etc. e como In/satisfação 

emoções como tédio, desagrado, curiosidade etc. Por fim, o Valor se divide em positivo ou 

negativo e trata dos valores morais e éticos de uma sociedade ou de um indivíduo.   

 Posterior à delimitação expressiva dos traços avaliativos em imagens, 

relacionamos as categorias avaliativas verbais com as visuais e caminhamos para o segundo 

momento de nossa pesquisa que foi o da elaboração de uma proposta de modelo de análise 

intersemiótico avaliativo. Ao estabelecermos relação entre as duas bases teóricas, mapeamos a 

realização de Atitude, Julgamento e Apreciação Evocados e Inscritos e esquematizamos a 

ocorrência do aumento e da diminuição da Força e do Foco avaliativo em textos 

verbiagem/imagem. O modelo intersemiótico avaliativo proposto divide-se em quadros que 

especificam cada realização avaliativa intersemiótica para a produção de significados 
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avaliativos. Os quadros compõem-se de colunas que apresentam os seguintes títulos 

Participantes Representados, Estrutura Visual, Descrição, Significado Visual, Estrutura 

Verbal e Significado Verbal. 

 A coluna dos Participantes Representados delimita quem são os indivíduos ou 

quais os elementos que participam da estrutura intersemiótica; a Estrutura Visual indica o(s) 

processo(s) ou o(s) recurso(s) envolvido(s) na construção dos significados avaliativos; a 

Descrição detalha a composição visual que expressa os valores avaliativos; o Significado 

Visual, como o próprio nome indica, manifesta a significância da estrutura visual. As colunas 

da Estrutura Verbal e a do Significado Verbal tratam dos elementos léxico-gramaticais que 

expressam os valores atitudinais e graduais, e o significado produzido pelos elementos 

linguísticos. 

 As categorias de análise avaliativa multissemiótica elaboradas objetivam assinalar 

de forma explícita ou implícita: 

I. as evidências de manifestação do subsistema Atitude, através de marcas que 

expressem: 

 emoção dos participantes da charge ou que provoquem a emoção do leitor, ou 

seja, manifestem a ocorrência da subcategoria avaliativa Afeto; 

 julgamento do comportamento de um indivíduo consciente, a saber, expressem 

evidências da subcategoria Julgamento; 

 apreciação de um fenômeno, de uma ação ou da estética de um indivíduo, quer 

dizer, marquem a ocorrência da subcategoria Apreciação; 

II. o aumento ou a diminuição da força e do foco gradual avaliativo. 

A seguir apresentamos, primeiramente, a proposta de categorias para a análise de 

imagens no que se refere a suas marcas avaliativas. Posteriormente, apresentamos o 

entrelaçamento das categorias e o modelo intersemiótico avaliativo. 

6.3 Categorias de análise avaliativa para os elementos visuais 

 

 Levando em consideração as categorias avaliativas propostas por Martin e White 

(2005) e Martin e Rose (2007) e somando com as categorias de análise das imagens, contidas 

na GDV, propomos o entrelaçamento das duas teorias a fim de formar as categorias de análise 

do modelo avaliativo para imagens. Como dito anteriormente, não se trata de uma 

transposição de termos de uma teoria a outra, mas sim de uma reflexão sobre a construção 

avaliativa com todas as suas nuances através de elementos imagéticos atrelados ou não a 
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elementos verbais. Assim como os autores, propomos a divisão e a abordagem de forma 

singular da realização imagética de cada um dos subsistemas tratados em nossa pesquisa, a 

saber, Atitude e Gradação. Acreditamos que a abordagem de cada um dos subsistemas, em 

separado, permite um melhor entendimento do leitor. Passemos à nossa proposta de modelo 

de análise visual avaliativo. 

6.3.1Estrutura visual atitudinal 

  

 Conforme discutimos na subseção 2.1, o subsistema Atitude se subdivide em 

Afeto, cujo centro é a emoção, Julgamento, que trata da avaliação do comportamento de 

indivíduos conscientes e, por fim, Apreciação, que diz respeito à apreciação de objetos, 

lugares, fenômenos, ações ou a julgamentos quanto à estética do indivíduo. Defendemos a 

ideia de que a Atitude pode ser analisada em imagens a partir da observação dos elementos 

que compõem os PR assim como da observação dos processos que eles realizam e dos 

elementos circunstanciadores que compõem a imagem. Iniciamos nossa abordagem do tema 

com as categorias de análise do Afeto Evocado e, em seguida, tratamos das categorias do 

Afeto Inscrito.  

 

6.3.1.1 Afeto Imagético Evocado  

 

O Afeto Imagético Evocado ocorre quando o conjunto dos elementos que 

compõem a estrutura imagética desencadeia ou gera algum tipo de emoção no observador. 

Dessa forma, temos a indicação implícita das relações emocionais entre PI. Os processos 

narrativos de ação e os circunstanciadores podem desencadear sentimentos no observador tais 

como medo, ao visualizar uma imagem que remeta a perigo, assim como experienciar algum 

outro sentimento negativo, quando exposto a uma imagem que represente um crime ou uma 

tragédia ambiental. O leitor ainda pode experienciar um sentimento positivo, ao ler, por 

exemplo, uma campanha publicitária que trata da importância da amamentação. Acreditamos 

que, além do cenário e das ações representadas, as expressões faciais e corporais dos PR 

podem acionar o gatilho das emoções.   

É importante dizermos que há casos em que as expressões faciais ou corpóreas 

dos participantes representados são ambíguas, pois, dependendo do ângulo ou dos traços da 

imagem, não é possível delimitar o conjunto de linhas faciais ou corporais e, por conseguinte, 

determinar os sentimentos que podem ser provocados por esses elementos. As possíveis 
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dúvidas quanto à identificação da emoção representada são sanadas por meio da interpretação 

dos elementos que compõem a situação, ou seja, da leitura global do texto, o que implica a 

análise da tipografia, do conteúdo verbal, caso ele tenha, e dos elementos imagéticos. O leitor, 

ao relacionar todos os recursos semióticos do texto e reconhecer os significados produzidos, 

tem os sentimentos despertados ou acionados. Desta maneira, entendemos que não é só o 

arranjo dos elementos faciais que podem estimular os sentimentos do leitor, mas, sim, a 

organização dos elementos circunstanciadores juntamente com expressão corporal do PR. 

Da mesma forma, consideramos que as cores escolhidas para a composição 

podem mobilizar os sentimentos do leitor.  Em nossa sociedade, cores como o azul, o preto e 

o vermelho, usadas em tom mais escuro, representariam sentimentos que são considerados 

negativos tais como medo, tristeza, ciúme e ódio; enquanto o uso de cores em tonalidade mais 

suave como o azul, o verde ou até o vermelho, dependendo da imagem a ele associada, 

representaria sentimentos considerados positivos como tranquilidade, esperança e amor, 

respectivamente. Assinalamos que o azul e o vermelho podem ter valores positivos ou 

negativos, dependendo do seu nível de saturação. Destacamos mais uma vez, como já 

abordado na parte que trata das sensações cromáticas, que não pretendemos encaixotar os 

significados das cores, uma vez que isso reduz a capacidade ideacional e interativa desse 

modo semiótico. Apresentamos, portanto, apenas uma possível leitura das cores utilizadas, já 

que o significado gerado deve estar atrelado a toda a composição. É claro que esse 

posicionamento também depende da leitura realizada e da cultura do leitor, se é compartilhada 

ou não com o produtor do texto.   

Outro ponto importante que devemos abordar é o fato de que não é só a 

representação de processos de ação que pode aguçar as emoções do leitor, posto que os 

processos de reação, verbal e mental também podem exercer esse papel. No processo de 

reação, o olhar do participante, o ângulo e a direção desse olhar constitui uma forma de 

comunicação de sentimentos entre personagem e leitor. Em vista disso, entendemos que a 

linha do olhar do PR pode ser usada como ferramenta de busca pela solidariedade de quem lê 

o texto.  

Cagnin (1975) indica diferentes formatos de balões de fala para cada expressão de 

estado de alma do personagem, o autor aponta a existência de balão-berro, balão-trêmulo, 

balão-cochicho e balão-mudo. Segundo o autor, os balões mudos indicam o estado de espírito 

dos personagens da mesma forma que os balões de pensamento. Em relação aos processos 

mentais, podemos entendê-los como recurso para aguçar as emoções do leitor com base nas 
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ideias de Kress e Van Leeuwen (2006) que afirmam que os processos mentais estão 

relacionados ao afeto.  

Levando em consideração o que expomos nessa subseção, elaboramos o Quadro 

04 a fim de apresentarmos a realização do Afeto Imagético Evocado. Vejamos: 

 

Quadro 04- Afeto Imagético Evocado 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nesse momento, como tratamos do valor avaliativo imagético, não consideramos 

o conteúdo dos balões de fala e focamos apenas no formato deles e no que eles indicam. Um 

Representação Descrição Significado Sentimentos 

Processo de Ação 
Transacional 
Unidirecional/ 
Bidirecional 

Unidirecional: Ator e Meta. 
Bidirecional: Ator e Meta ou 
Beneficiário. Há alternância 
de papéis entre Ator e Meta ou 
Beneficiário durante o 
processo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gatilhos para o 
desencadeamento de emoções 
no leitor. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In/felicidade, 
In/segurança 
In/satisfação 

Processo de ação não 
transacional 

Ação que apresenta um único 
Ator, não há a quem se dirija a 
ação. 

Evento O Ator não é representado, há 
apenas a representação de uma 
Meta. 

Processo de reação 
transacional 

Vetor que sai do olhar do 
Reator e vai em direção ao 
Fenômeno. 

Processo de reação não 
transacional 

Não há indicação do que o PR 
está olhando. 

Processo verbal Formatação dos balões de fala: 
Balão-berro 
Balão-trêmulo 
Balão-cochicho  

Processo mental Representação dos estados 
mentais do PR por meio de 
balões do pensamento. 
Balões-mudo 

Contato/Demanda O PR olha ou gesticula 
diretamente para o leitor. 

Circunstanciador Cenário: local em que ocorre 
a ação. 
Meio: elemento usado na 
realização do processo. 
Acompanhante: participante 
sem relação vetorial com 
outros participantes. 

Elementos 
composicionais 

Expressões faciais e corporais. 
Enquadramento: 
Plano fechado  
Plano médio 
Plano aberto  

Pessoalização das relações 
sociais. 

Cores Sensações cromáticas  
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exemplo é o balão trêmulo, cujos traços trépidos de sua composição indicam medo. Nos 

processos mentais, levamos em consideração o conteúdo dos balões-mudos, que não contêm 

elementos linguísticos, mas, sim, símbolos ou desenhos que representam palavrões ou que 

indicam o estado de ânimo do personagem. Não estamos defendendo, no entanto, que o 

conteúdo dos balões de fala e de pensamento não seja importante para a compreensão do 

significado global do texto, entendemos que é necessária a junção dos dois elementos, visto 

que não há como separar o conteúdo do tipo de formatação de balões escolhida. Após 

delimitarmos a realização do Afeto Imagético Evocado, passemos à discussão das categorias 

de Afeto Imagético Inscrito. 

 

6.3.1.2 Afeto Imagético Inscrito 

 

 O Afeto Imagético Inscrito ocorre quando, por meio das expressões faciais 

(sorriso largo, olhar decaído, olhar altivo etc.), das expressões corpóreas dos indivíduos 

(postura ereta x postura curvada) e dos processos verbal, reação e mental, há a representação 

clara das emoções dos participantes representados. Nessa manifestação atitudinal, o que é 

observado são, unicamente, os sentimentos dos participantes representados. Os participantes 

interativos não são levados em consideração na análise, já que acreditamos que eles se 

relacionam com as emoções evocadas. O Quadro 05 sintetiza os elementos a serem 

observados com o propósito de evidenciar a avaliação afetiva explícita em signos imagéticos. 

 

Quadro 05- Afeto Imagético Inscrito  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.3.1.3  Julgamento Imagético Evocado 

 

  O Julgamento Imagético Evocado ocorre quando o comportamento representado 

de um indivíduo consciente é avaliado, implicitamente, segundo valores morais ou legais da 

sociedade. Esse julgamento implícito se dá por meio da representação de atos materiais do 

sujeito ou da conceitualização deles. Defendemos que podemos utilizar estruturas narrativas 

Representação Descrição Significado Sentimentos 

Processo mental Balões que expressam estado de 
ânimo do personagem. 

O processo ou as expressões 
faciais e corpóreas 
identificam claramente as 
emoções dos participantes 
representados.  

 

Elementos 
composicionais 

Formatação dos balões de fala. 
 
 Expressões faciais e corporais. 
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de ação, reação, fala e pensamento, além de elementos circunstanciadores e composicionais, 

para a construção de julgamentos implícitos de um indivíduo. Nossa ideia surge da 

possibilidade de fazermos a leitura de uma avaliação positiva da ação do sujeito a partir da 

observação da ação por ele desempenhada. A ação pode representar alguém ajudando outra 

pessoa, o que nos permite avaliar o indivíduo implicitamente de acordo com valores morais 

como solícito ou solidário. O mesmo raciocínio estende-se a uma imagem em que figure, por 

exemplo, um jovem negro sendo brutalmente agredido por um policial. Nesse caso, a imagem 

pode, em algumas pessoas, além de provocar o sentimento de raiva ou de indignação, também 

sugerir uma avaliação negativa do comportamento do policial, uma vez que ele pode ser 

julgado, segundo as normas sociais, como covarde, preconceituoso e abusivo. 

Em síntese, identificamos a ocorrência de um Julgamento Imagético Evocado por 

meio da leitura e da apreensão dos indícios avaliativos presentes no conjunto de elementos 

que compõem a estrutura visual. Esses elementos são capazes de oferecer indicativos que 

levam à construção da avaliação positiva ou negativa do comportamento de alguém. No caso 

dos Julgamentos Evocados, o destaque na estrutura visual não é o indivíduo consciente ou os 

elementos que constroem a sua representação, mas, sim, os elementos que auxiliam no 

discernimento do processo narrativo realizado pelos PR.  

Evidenciamos no Quadro 06 os elementos pelos quais acreditamos que o 

Julgamento Imagético Evocado se realiza. 
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Quadro 06- Julgamento Imagético Evocado 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 É importante reiterar que nossa análise avaliativa do subsistema Julgamento 

Evocado em imagens aponta para um critério que foi atualizado nesse subsistema e que o 

difere dos apresentados na realização do subsistema Afeto. Substituímos o ponto Sentimentos 

por Valores, nesse subsistema.  

 Assim como no signo linguístico, no signo imagético o julgamento pode ocorrer 

de maneira explícita, quer dizer, pode acontecer um julgamento claro do comportamento de 

um indivíduo representado. As possibilidades de recursos utilizados para a expressão explícita 

desses julgamentos são apresentadas na próxima subseção.  

  

6.3.1.4  Julgamento Imagético Inscrito 

  

O Julgamento Imagético Inscrito dá-se por meio de estruturas conceituais 

simbólicas sugestivas, de estruturas conceituais classificatórias e pelos recursos 

composicionais. As estruturas conceituais simbólicas sugestivas apresentam um indivíduo ou 

indivíduos que significam, os atributos são vistos como inerentes a eles.  Isso acontece, 

especialmente, por meio de metáforas, associadas ao julgamento estabelecido. Em nossa 

sociedade, por exemplo, se pensarmos em alguém que é julgado como ladrão, podem ser 

Representação Descrição Significado Valores 
Processo de Ação 
Transacional 
Unidirecional/ Bidirecional 

Unidirecional: Ator e Meta. 
Bidirecional: Ator e Meta ou 
Beneficiário. Há alternância de 
papéis entre Ator e Meta ou 
Beneficiário durante o 
processo. 

 
 
 
 
 
 
 
A observação das ações do 
Ator possibilita o 
julgamento de seu 
comportamento com base 
nas normas sociais ou 
legais. 

 

 

 

 

 

 

Positivo 

ou 

Negativo 

Processo de Ação Não 
Transacional 

Ação que apresenta um único 
Ator, não há a quem se dirija a 
ação. 

Processo de Reação 
Transacional 

Vetor que sai do olhar do 
Reator e vai em direção ao 
Fenômeno. 

Processo verbal Conteúdo dos balões de fala. 

Processo mental Conteúdo do balão do 
pensamento. 

Processo Simbólico 
Atributivo 

Dois participantes: um Atributo 
e um Portador. 

 O PR ganha os atributos 
simbólicos do outro PR 
envolvido no processo. 

Circunstanciador Cenário: local em que ocorre a 
ação. 
Meio: elemento usado na 
realização do processo. 

Auxilia na especificação 
das ações dos PR. 

Elemento composicional Cores isoladas ou combinações 
em escalas cromáticas. 

Simbologia das cores. 
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atribuídas a ele as características de um rato, uma vez que, comumente, associamos trapaça e 

roubo à imagem das ratazanas. Já as estruturas conceituais classificatórias dão conta dos 

julgamentos hierárquicos com base nos valores sociais e legais, já que podem denotar um 

julgamento quanto à importância de um indivíduo perante o local onde vive, o grupo ao qual 

pertence ou frente à instituição na qual ou pela qual trabalha.  Além disso, na estrutura visual, 

o indivíduo, alvo da avaliação, pode vir representado em posição de destaque em relação aos 

outros elementos que estão subordinados ou em segundo plano em relação a ele, o que pode 

indicar valoração hierárquica. Questões relacionadas à disposição da imagem (centro/margem 

e perspectiva) também contribuem para a marcação de importância do PR. 

Produzimos o Quadro 07 delimitando as possibilidades de realização do 

Julgamento Imagético Inscrito.  

 

Quadro 07- Julgamento Imagético Inscrito  
 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Representação Descrição Significado Valores 

Processo Simbólico 
Sugestivo 

O Atributo simbólico é 
inerente ao Portador. 
 

A identidade do Participante 
Representado é dada pelo atributo 
simbólico. O julgamento é feito 
pela identidade atribuída ao 
indivíduo. 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo ou 
Negativo 

Processo 
Classificatório 

Existência de um participante 
Superordinado e de outro 
Subordinado. 

A relação Superordinado e 
Subordinado conota hierarquia. 
Nesse caso, o participante é 
julgado como igual ao outro 
indivíduo ou hierarquicamente 
superior ou inferior a outro 
participante, dependendo da sua 
distribuição espacial na imagem. 

 
 
 
 
 
 

Saliência 

Enquadramento Ausência de elementos 
delimitadores entre os signos 
imagéticos indica pertencimento a 
uma mesma categoria. Enquanto 
que a presença de elementos 
delimitadores aponta para um não 
pertencimento a uma mesma 
categoria. 

Perspectiva:  
Primeiro Plano x Segundo 
Plano 

Elementos colocados em primeiro 
plano apresentam um maior valor 
informacional do que os que estão 
em segundo plano. 

Cor Simbologia cromática 

Valor informativo Ideal x Real; 
Margem x Centro. 

Julgamento quanto à importância 
dos PR de acordo com a 
disposição na imagem. 
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É importante destacarmos que as marcas de ocorrência do Julgamento podem 

também externar traços atitudinais, sobretudo se pensarmos nas sensações ativadas no leitor 

da imagem. 

Outro ponto que merece destaque é que, assim como acontece em textos 

verbiagem, é difícil estabelecermos uma zona fronteiriça bem delimitada entre as 

subcategorias Julgamento e Apreciação nos textos verbiagem/imagem, já que, dependendo da 

representação e da importância dada pelo leitor a determinado constituinte da imagem, há a 

possibilidade de termos como alvo avaliativo tanto uma ação humana quanto um 

comportamento humano. Afirmarmos, portanto, que a realização das valorações de 

Julgamento ou de Apreciação dependerá do caminho escolhido, durante a leitura, em relação 

ao elemento que mais se destacará na visão do leitor. Levando isso em consideração, a fim de 

evitarmos ambiguidades na delimitação de nossas categorias avaliativas imagéticas, 

apresentamos, na próxima subseção, os critérios que permitem enquadrar um texto imagem 

como realização da Apreciação avaliativa tendo como base o alvo avaliativo. Para 

estabelecermos de forma adequada as categorias apreciativas imagéticas, inicialmente, 

delimitamos o alvo da avaliação e os critérios apreciativos que devem ser observados, 

seguindo o pensamento de Martin e White (2005). 

 

6.3.1.5 Apreciação Imagética Evocada 

 

Apreciação Imagética Evocada ocorre quando o alvo da avaliação desperta uma 

avaliação apreciativa no leitor. Essa apreciação pode ser expressa pela reação que a imagem 

causa no leitor ou pelo valor que ela desperta em quem a observa. Nossa ideia baseia-se nos 

tipos apreciativos Reação e Valor, propostos por Martin e White (2005) e por Almeida 

(2010), e utiliza-os como critérios de diferenciação entre a Apreciação Evocada e a Inscrita. A 

fim de que não confundamos Apreciação com Julgamento, posto que ambas possuem uma 

linha tênue de separação, delimitamos os alvos da avaliação apreciativa, que podem ser: 

a) lugares; 

b) instituições; 

c) fenômenos sociais ou naturais; 

d) objetos; 

e) produto da ação humana e processos mentais; 

f) aspectos estéticos de um participante com traços humano. 
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Quando o alvo avaliativo é um lugar, podem ocorrer duas situações na imagem: 

(i) representação de um lugar sem a presença de elementos indicativos de ação humana e (ii) 

representação de um lugar com a representação de ação humana. No primeiro caso, é evidente 

que o alvo da representação não é nenhuma ação ou comportamento humano, dado que não há 

indicação de PR humano nem de processos relacionados a ele. No segundo caso, entendemos 

que o alvo apreciativo é o lugar e não a ação ou o comportamento humano, porque não há um 

realce do PR, que, muitas das vezes, é apresentado em tamanho reduzido através do uso de 

um ângulo aberto na imagem, não sendo apresentados seus atributos nem feitas menções a 

eles. Além disso, percebemos que as ações do PR não são o alvo, porque são apresentadas em 

uma distância maior. Dessa forma, entendemos que o foco é o ambiente. Kress e Van 

Leeuwen (2006) apontam essa possibilidade de apagamento do Ator para evidenciar o 

ambiente como Evento.  

No que tange aos fenômenos sociais e naturais, a ideia é a mesma; o foco da 

imagem não está na representação dos indivíduos nem nas suas ações, mas, na descrição 

detalhada do fenômeno representado que provoca a apreciação do leitor. Em relação aos 

objetos, eles podem ser apreciados quando remetem a uma memória, a uma entidade não 

consciente, a uma situação ou quando despertam as emoções do leitor. Da mesma forma que 

no Julgamento, na Apreciação também pode ocorrer uma institucionalização dos sentimentos, 

como afirma Almeida (2010). Nesse caso, portanto, percebemos uma apreciação relacionada à 

reação que o objeto causa no leitor e à emoção que desperta, ou uma Apreciação em que o 

leitor expressa o valor causado pela imagem do objeto, o que aproxima a Apreciação do 

Julgamento. É importante dizermos que, na Apreciação Imagética Evocada, critérios 

composicionais do objeto são levados em consideração. 

No que se refere às ações humanas e aos processos mentais do PR, encontramos 

possíveis sinais apreciativos quando há a descrição dos atos dos participantes da ação, desde 

que o Ator não tenha destaque ou que ele seja dispensado da imagem. Esse apagamento do 

Ator faz com que somente ação, fala, pensamentos ou consequências de seus atos sejam alvo 

de observação.  Dessa forma, o alvo da avaliação é o produto da ação ou do pensamento 

humano e não a ação ou o pensamento. Acreditamos que o processo narrativo Evento é um 

recurso útil a essa ocorrência. Destacamos também o fato de que é possível apreciar o PR com 

base em critérios estéticos, no sentido de evocar uma apreciação no leitor. 

 A observação das partes que compõem o corpo do PR ou das peças que compõem 

seu vestuário pode gerar uma reação no leitor assim como pode expressar o valor desses 

elementos. Recursos como saliência, ângulos, focalização e cores contribuem para a 



111 

construção apreciativa estética explícita do corpo ou do vestuário do PR. A questão do 

vestuário pode desdobrar-se em um julgamento do indivíduo, já que a escolha por 

determinada roupa (estilo, material e cores) pode refletir a que grupo um determinado 

indivíduo pertence ou quais ideias ele defende. O individuo pode, por conseguinte, ser julgado 

ou classificado como pertencente a este ou àquele grupo social e enquadrado como adepto a 

esse ou àquele pensamento. Para alguns, a moda é um ato político, vestir-se não é só cobrir 

um corpo, mas também contar uma história, defender uma posição. Eis o porquê de a 

representação das vestes ser lida como uma manifestação apreciativa inscrita ou de 

julgamento evocado. 

 Além disso, a composição imagética pode representar valoração sobre a 

relação existente entre os PI. A Apreciação Evocada pode ter como alvo o relacionamento 

social entre os participantes interativos assim como a relação de poder entre eles. A relação 

social pode ser apreciada como íntima, social ou impessoal, seguindo as categorias da GDV. 

Entendemos que os processos de reação, o tipo de Contato em Oferta ou Demanda assim 

como o ângulo utilizado sugerem o tipo de relação existente entre leitor e PR. No que diz 

respeito às relações de poder, elas podem ser apreciadas como superior, igualitária ou inferior 

e ocorrem através do tipo de enquadramento e da perspectiva de ângulo usados.  

Considerando todos os aspectos supracitados, elaboramos o Quadro 08 que 

apresenta as categorias de análise para a Apreciação Imagética Evocada. 
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Quadro 08- Apreciação Imagética Evocada 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 A Apreciação também pode ocorrer de forma explícita no modo semiótico 

imagético, os recursos usados para a manifestação da Apreciação Inscrita serão apresentados 

na próxima subseção. 

 

6.3.1.6 Apreciação Imagética Inscrita 

 

 A Apreciação Imagética Inscrita ocorre quando o alvo da apreciação é avaliado 

explicitamente levando em consideração os seus aspectos composicionais. Os alvos da 

Apreciação Imagética Inscrita são: 

Representação Descrição Significado Valores 

Evento  
 
O Ator está oculto ou 
desfocado.  

 
O alvo da avaliação é o produto 
da ação, da fala ou do pensamento 
do indivíduo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positivo ou 

Negativo 

Processo de ação 
transacional unidirecional 

Processo verbal 

Processo mental 

Processo Simbólico 
Sugestivo 

Objetos, lugares, 
instituições, produtos da 
ação humana, processos 
mentais, fenômenos 
sociais e naturais 
ganham os atributos de 
outros elementos. 

 
 
A avaliação quanto ao valor ou a 
reação do PR diante de objetos, 
lugares, fenômenos sociais ou 
naturais e os produtos da ação 
humana e dos processos mentais. 
 
 

Circunstanciadores Cenário 
Meio 
Acompanhamento 

Processo de reação A direção do olhar   

Relação íntima entre os PI. Demanda O PR olha ou gesticula 
diretamente para o 
leitor. 

Enquadramento  O PR é representado 
em plano fechado (close 
shot). 

Perspectiva Ângulo frontal Poder igualitário e relação íntima 
entre os PI. 

 Ângulo oblíquo Relação Impessoal entre os PI. 

 Ângulo vertical Ângulo alto: maior poder do 
leitor. 
Ângulo baixo: maior poder do 
participante representado 

Oferta O PR não olha nem 
gesticula diretamente 
para o leitor. 

 
Relação Impessoal entre os PI. 

Saliência Saturação da cores Simbologia cromática 
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a) lugares; 

b) objetos; 

c) partes do corpo humano; 

d) peças de vestuário; 

e) fenômenos naturais. 

 A representação de lugares, objetos e fenômenos da natureza pode tanto evocar 

uma reação apreciativa do leitor quanto apresentar claramente uma apreciação. Isso se deve 

pelo nível de detalhamento dos elementos que compõem a imagem do lugar, do objeto ou do 

fenômeno natural avaliado. Quanto mais precisa for a representação desses elementos ou 

quanto mais pormenorizados forem, mais explícita é a apreciação. Apontamos o processo 

analítico como um recurso útil ao detalhamento composição dos alvos apreciativos. O mesmo 

raciocínio é aplicado para a apreciação explícita de peças de vestuário ou de aspectos estéticos 

de um indivíduo. O maior detalhamento das peças do vestuário através da expressão clara de 

cores, texturas, tecidos e material assim como dos detalhes corporais de um indivíduo permite 

manifestar uma apreciação inscrita. 

 Apresentamos, no Quadro 09, os mecanismos pelos quais a Apreciação Inscrita 

ocorre. 

 

Quadro 09- Apreciação Imagética Inscrita 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 
6.3.2 Estrutura visual gradual 

 

A Gradação é um subsistema que dá conta da graduação dos significados 

avaliativos e que é usado para intensificar ou mitigar a Força ou o Foco de avaliações que 

manifestam explícita ou implicitamente os valores de Afeto, Julgamento e Apreciação, 

conforme discutimos na primeira parte do nosso trabalho. Acreditamos que, assim como 

acontece no signo verbal, os signos imagéticos podem ter sua força e foco avaliativo 

aumentado ou diminuído por meio de seus elementos ou da organização dos seus 

Representação Descrição Significado Valores 

 
Processo Analítico 

Há um Portador e um Atributo 
Possessivo que estabelecem 
uma relação parte/todo. 

Detalhamento da composição 
de objetos, lugares, fenômenos 
naturais, vestuário ou do 
aspecto estético de um 
indivíduo.  

 

Positivo ou 
Negativo Circunstanciador Cenário 

Meio 
Acompanhamento 

Cor Combinação de cores. Simbologia das cores 
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componentes. Apesar de haver dois eixos de abordagem da Gradação, nosso trabalho fica 

circunscrito à realização da força gradual; a categoria foco na Gradação poderá ser alvo de 

futuros trabalhos. 

Em relação à Força gradual em signos imagéticos, acreditamos que ela se 

manifesta ao graduar para mais ou para menos qualidades, processos e situações. Essa escala 

de nível avaliativo acontece por meio de estruturas visuais de quantificação, intensificação 

ou repetição. A quantificação de avaliações atitudinais compreende as composições que 

indicam quantidade por meio da manipulação do tamanho ou da massa de um elemento 

imagético assim como da extensão que ele ocupa na composição.  A intensificação ocorre por 

meio do conjunto das escolhas visuais que tratam das cores em relação ao seu brilho e 

saturação. O nível de brilho e de saturação das cores implica um aumento ou diminuição da 

escala gradual. As cores são apontadas por Kress e Van Leeuwen (2006) como forma de 

modalizar significados visuais, elas são consideradas também como um modo semiótico. A 

repetição se dá por meio das sequenciação de elementos similares. 

 

6.3.2.1 Gradação Imagética: Aumento da Força 

 

 As avaliações atitudinais, apreciativas ou de julgamento podem ter sua força 

avaliativa aumentada através do aumento do volume e da distribuição espacial ou 

temporal dos elementos imagéticos; da repetição de elementos integrantes de uma mesma 

classe ou categoria, do uso de escalas cromáticas de cores intensificadoras e da 

representação de processos de ação cujos vetores indiquem movimento de declive.  

O aumento do volume de um elemento da composição imagética se dá com o 

aumento do tamanho, peso ou espessura do elemento. Incluímos nessa possibilidade não só os 

elementos que compõem as imagens, mas também os elementos tipográficos. É importante 

salientarmos que, embora acreditemos que o aumento do volume dos elementos imagéticos e 

tipográficos signifique um aumento da força avaliativa, nem sempre isso ocorre, pois o 

significado avaliativo depende de fatores relacionados tanto ao contexto quanto ao cotexto. 

Acreditamos que haverá casos em que o aumento do volume pode gerar um significado 

avaliativo de força reduzida ou, em uma situação contrária, a diminuição do volume de um 

elemento imagético ou tipográfico signifique um aumento da força avaliativa.  

Entendemos que a repetição de vários elementos em sequência também acarreta 

um aumento de força gradual, assim como a distribuição espacial ou temporal desses 

elementos por uma grande extensão da composição. Agregamos a isso, o uso de cores que 
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denotam intensidade como a escala cromática amarelo-laranja-vermelho, discutida na 

subseção 4.2 desse trabalho, e a aplicação da saturação máxima das cores como indicam 

Kress e Van Leeuwen (2002). Destacamos ainda a representação de ações que denotem 

ascendência. Essa ideia de mover-se para cima é retratada pelos vetores formados pela ação. 

Evidenciamos, no Quadro 10, as categorias de realização da ampliação da Força 

na Gradação. 

 

Quadro 10- Gradação Imagética: aumento da força 

Representação Descrição Significado Valores 

 

 

Saliência: Volume 

Aumento do tamanho dos 
elementos imagéticos e 
tipográficos. 

 

 

 

 

Aumento da força 
avaliativa. 
 

 

 

 

 

 

 

Positivo ou Negativo 

 

 

 

Aumento da espessura dos 
elementos imagéticos e 
tipográficos. 
Aumento do volume 
elementos imagéticos e 
tipográficos. 

Repetição de um mesmo 
elemento visual 

Sequência de vários 
elementos pertencentes a uma 
mesma categoria. 

 
Distribuição espacial ou 
temporal 

Elementos distribuídos por 
uma grande extensão da 
imagem.  

Processo de ação Movimento ascendente: 
presença de vetor que indica 
um movimento ascendente. 

Cores Uso de escalas cromáticas 
com cores intensificadoras. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 O aumento da força gradual pode ocorrer por qualquer um dos processos ou 

elementos supracitados, no entanto, não objetivamos fechar a ocorrência dessa intensificação 

avaliativa somente nessas categorias. Afirmamos isso, por entendermos que a construção dos 

significados avaliativos se dá pela interface dos elementos linguísticos, imagéticos e pela 

relação com o contexto de cultura em que a composição multissemiótica é produzida.  

 Assim como há o aumento da força avaliativa, há também a redução dessa força 

como veremos na próxima subseção. 

 

6.3.2.2 Gradação Imagética: Redução da Força 

 

 A redução da força avaliativa atitudinal, apreciativa e de julgamento se processa 

através da redução do volume e da distribuição espacial e temporal dos elementos 
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imagéticos; da repetição de elementos em baixa quantidade pertencentes a uma mesma 

classe ou categoria; do uso de escala cromática com cores de baixa intensidade de 

processos de ação que representam a retirada de algum elemento da composição 

multissemiótica. 

 A redução do volume se refere à diminuição do tamanho, do peso e da espessura 

de um elemento imagético. Mais uma vez reiteramos o fato de que nem sempre a redução de 

volume implica uma redução da força avaliativa, conforme afirmamos na subseção anterior. 

Entendemos também que a distribuição espacial ou temporal dos elementos imagéticos em 

uma pequena extensão da imagem pode significar uma diminuição da força gradual. 

Somamos a isso o uso de escalas de cores neutras ou de uma saturação mínima, o que 

evidencia uma neutralização de emoções e sentimentos, e, consequentemente, uma redução da 

força avaliativa. Além disso, processos de ação que representam a retirada de partes de 

elementos da composição exploram a força avaliativa em um grau menor de intensidade. O 

Quadro 11 explora essas possibilidades. 

 

Quadro 11- Gradação Imagética: diminuição da força 

Representação Descrição Significado Valores 

 

 

 

Saliência: Volume 

Diminuição do tamanho dos elementos 
imagéticos e tipográficos. 

 

 

 

Redução da 

força avaliativa. 

 

 

 

 

 

Positivo ou 

Negativo 

 

Diminuição da espessura dos elementos 
imagéticos e tipográficos. 

Diminuição do volume dos elementos imagéticos 
e tipográficos. 

Repetição de um 
mesmo elemento visual 

Sequência com poucos elementos pertencentes a 
uma mesma categoria. 

Distribuição espacial 
ou temporal 

Elementos distribuídos por uma pequena extensão 
da imagem.  

 
Processo de ação 

Movimento descendente: presença de vetor que 
indica um movimento em declínio. 

Retirada de elementos da composição 
multissemiótica. 

Cores Uso de escala cromática com cores neutras. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Após a apresentação de todas as categorias que julgamos necessárias para a 

análise de imagens a partir de uma perspectiva avaliativa, iniciamos a análise e discussão do 

corpus coletado. A próxima seção trata, portanto, da aplicação da base teórica e das categorias 

intersemióticas avaliativas na análise das charges. 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

  

Nessa seção, apresentamos a análise do corpus e a discussão dos dados, a fim de 

tratarmos dos pontos essenciais para a elaboração de uma proposta de modelo de análise 

avaliativa intersemiótica. Nosso estudo leva em consideração os postulados teóricos 

apresentados e discutidos por nós ao longo deste trabalho, quer dizer, temos em conta as 

ideias desenvolvidas pela Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) e por Halliday (2004) no 

que tange à possibilidade de realização de escolhas na língua pelo indivíduo; a base teórica de 

Kress e Van Leeuwen (2006) e de Heller (2013) sobre imagens e cores; as contribuições de 

Martin e White (2005) e de Martin e Rose (2007) a respeito do Sistema Avaliativo; e as ideias 

de Romualdo (2000), Matias (2010) e de Lima (2015) no tocante ao estudo das charges.  As 

44 charges são examinadas por nós como textos verbiagem/imagem que acionam os 

elementos dos seus sistemas linguísticos e imagéticos para cooperarem na construção das 

valorações. Antes da análise dos elementos semióticos que compõem as charges, 

apresentamos o contexto de cultura de cada uma delas, já que é ele que delimita ou orienta a 

adequada leitura do que está sendo representado. Somado a isso está, logicamente, o contexto 

de cultura que envolve as questões ideológicas e de convenção social do produtor e do 

receptor do texto.  

É evidente que todos os aspetos semânticos avaliativos apontados por Martin e 

White (2005) e Martin e Rose (2007) estão intrinsecamente relacionados, pois os três 

subsistemas (Atitude, Gradação e Engajamento) atuam de forma simultânea no discurso, 

construindo-o juntamente com as situações discursivas. Não é possível, portanto, vê-los de 

forma isolada. No entanto, a fim de apresentarmos de forma compreensível e organizada 

nossa análise, separamos as ocorrências de cada recurso atitudinal e gradual. Isso nos permite 

visualizar as categorias de realização de cada uma delas nos dois modos semióticos, e 

identificar os significados avaliativos produzidos na relação entre eles. É importante 

ressaltarmos que, nesse primeiro momento de nosso estudo, não nos pautamos na delimitação 

de regras, mas, sim, na descrição do fenômeno observado: a avaliação realizada pela interação 

entre os modos semióticos verbal e imagético. 

 

 

 

 



118 

7.1 A Atitude em textos verbiagem/imagem  

  

  A Atitude diz respeito à realização de emoções e de valorações de ordem ética 

e estética. Assim como o signo linguístico, o signo imagético também pode expressar todas 

essas avaliações, e, na junção desses dois modos semióticos, as valorações atitudinais podem 

assumir um caráter positivo ou negativo e realizar-se de maneira implícita (evocada) ou 

explícita (inscrita). Quando os elementos dos textos verbiagem/imagem evocam ou inscrevem 

as emoções, dizemos que eles manifestam o subsistema Afeto. Quando eles materializam ou 

sugerem uma avaliação do comportamento do indivíduo em sociedade, afirmamos tratar-se da 

ocorrência do subsistema Julgamento. Por fim, quando eles insinuam ou apresentam uma 

avaliação de objetos, lugares, fenômenos sociais ou naturais, ações, fala ou pensamento de 

indivíduos ou avaliam os sujeitos quanto a seus aspectos estéticos, temos a realização da 

Apreciação. Nos textos verbiagem/imagem como a charge, os elementos linguísticos e os 

imagéticos se organizam em um todo coeso para atingir o seu propósito comunicativo de 

cunho avaliativo. Dessa forma, os elementos semióticos podem ser selecionados visando à 

expressão de emoções do produtor do texto ou o despertar das emoções do leitor. Quando os 

recursos dos dois modos semióticos contribuem para a expressão de manifestações afetivas 

explícitas ou implícitas, temos a realização intersemiótica do subsistema Afeto.  

 Começamos nossas discussões com a apresentação da materialização do 

subsistema Afeto nos textos verbiagem/imagem, em sua forma evocada e inscrita. Em 

seguida, abordamos a ocorrência dos subsistemas Julgamento e Apreciação também em suas 

formas evocadas e inscritas. Finalizamos cada análise e discussão com a apresentação da 

proposta de análise avaliativa intersemiótica. 

 

7.1.1 Afeto Evocado 

 

 Os textos verbiagem/imagem apresentam uma composição afetiva evocada 

quando seus elementos cooperam para despertar emoções positivas ou negativas em seus 

leitores. Nesses casos, há uma coarticulação entre signo verbal e imagético, o que permite 

narrar eventos ou acontecimentos que evocam as emoções de quem os lê. Os fatos narrados 

são representados por meio de processos de ação, reação ou evento, por processos verbais e 

mentais, processo simbólico sugestivo assim como por circunstanciadores, elementos 

tipográficos, expressões faciais e corporais dos PR e elementos composicionais como as 

cores. Observando as charges, encontramos algumas dessas ocorrências. 
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 Acreditamos que os processos narrativos são usados para estimular o 

comportamento afetivo do leitor independentemente do tipo do processo ou da sua natureza 

transacional, conforme vemos nas Charges 01 e 02.  

 

Charge 01 – Afeto Evocado: processo transacional 

 
      Fonte: Jornal O Povo (2017)75. 

 
 

 O contexto de cultura da charge 01 corresponde ao período em que há uma crítica 

ao governo de Michel Temer a respeito do aumento de impostos. Nessa charge, vemos que o 

autor usa dois processos de ação transacional unidirecional para construir a narrativa que 

possibilitará o despertar das emoções do leitor. Dessa forma, há, no primeiro processo, um 

Ator (Michel Temer) que chicoteia a Meta (Operário), e, no segundo, o Ator (Operário) que 

carrega a Cruz Impostos (Meta). Além dos elementos que compõem a estrutura narrativa, faz 

parte da construção da situação o Paratexto (Imposto). Destacamos a importância do paratexto 

para a delimitação do tema da crítica e para a construção do significado da cruz, graças ao 

compartilhamento dos atributos de uma cruz pesada de madeira com a entidade impostos, em 

um processo simbólico sugestivo. Os elementos circunstanciadores como o cenário e os 

meios (chicote, lança e cruz) ajudam na construção de uma avaliação negativa a respeito do 

tema, o que pode evocar no leitor emoções que remetem a sentimentos negativos, 

compartilhados pela nossa cultura.  

 Nossa sociedade se baseia nos princípios do cristianismo. Sabendo disso, o 

chargista busca alcançar a emoção do leitor através de uma intertextualidade com o enredo 

bíblico da crucificação de Cristo. A estrutura narrativa da charge remete ao momento em que 

Jesus carregou a própria cruz até o local onde ele seria crucificado. Durante todo o percurso, 
                                                             
75

 Todas as charges utilizadas estão disponíveis em https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/. Acesso 
em 14/04/2017. 

https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/
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Cristo foi chicoteado e humilhado. Valendo-se desse conhecimento e esperando que ele seja 

compartilhado com o seu leitor, o chargista usa elementos que constroem um enredo com 

grande potencial de despertar emoções relacionadas à Infelicidade do leitor. Os processos de 

ação, os elementos circunstanciadores juntamente com o paratexto e o conhecimento cultural 

compartilhado entre leitor e autor possibilitam a atualização da figura de Cristo no operário e, 

consequentemente, a ressignificação do peso da cruz no peso dos impostos pagos pelo 

trabalhador. A composição intersemiótica que retrata a narrativa da crucifixação, possibilita o 

despertar de sentimentos negativos no leitor, seja ele cristão ou não, uma vez que ela remete à 

tortura sofrida pelo Messias. O Ator crucificado na história bíblica é transmutado no operário. 

Diante desse cenário, as emoções evocadas no leitor podem ser de tristeza, angústia ou 

revolta.  

Charge 02- Afeto Evocado: processo não transacional 

 
         Fonte: Jornal O Povo (2017). 

 

  A charge 0276 remete ao período em que o governo Temer intensifica a 

articulação política para a aprovação da reforma da previdência.  O texto base da reforma já 

tinha sido aprovado pela Comissão especial da Câmara dos Deputados, por 23 votos a favor e 

14 contra, e seguia para o plenário da Casa. O autor do texto verbiagem/imagem delimita o 

alvo de sua avaliação pelo Paratexto Reforma da Previdência e, em consonância com ele, 

constrói uma narrativa que pode despertar emoções negativas em quem a observa. A 

possibilidade de despertar as emoções do leitor se deve tanto pelas ações representadas quanto 

pela aparência do PR, um velho com expressões corporais e faciais decadentes. A crítica à 

reforma da previdência é construída com o auxílio de dois processos de ação não 

transacional e de dois PR: o Ator A (velho) e o Ator B (carteira de trabalho). No primeiro 
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 Disponível em: https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/. Acesso em 06/05/2017. 

https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/
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processo, o Ator A anda; no segundo, o Ator B voa. Os PR realizam suas ações em direção 

contrária, afastando-se um do outro, já que não são Metas de nenhuma das duas ações. O ator 

A anda curvado em direção ao solo, o Ator B voa em direção ao céu. Acreditamos que as 

expressões faciais e corporais do Ator A juntamente com as direções contrárias dos 

processos de ação representados são usadas para a construção da mensagem da 

impossibilidade de aposentadoria dos idosos brasileiros e consequentemente do sofrimento 

causado por isso.  

 Ao ler o texto verbiagem/imagem, o leitor pode ser levado a refletir sobre as 

consequências da reforma da previdência para a sua vida e, consequentemente, ter suas 

emoções positivas ou negativas despertadas. Dessa forma, entendemos que a charge oferece 

um estímulo às emoções do leitor e despertam sentimentos que se correlacionam com o bem-

estar social, de caráter positivo como a solidariedade com a situação apresentada, ou 

negativo como a tristeza, desolação e frustração diante da não possibilidade de 

aposentadoria na velhice, além da preocupação diante da insegurança previdenciária. 

 As duas charges analisadas apresentam processos de ação com seus respectivos 

Atores, no entanto, cremos que não é necessária a presença do Ator de um processo para que 

ele seja um gatilho do despertar das emoções do leitor, conforme veremos na charge 0377. 

 
 Charge 03 – Afeto Evocado: evento 

 

 

                                     Fonte: Jornal O Povo (2017).  
 

 A charge 03 apresenta como contexto de cultura o período em que o Brasil 

amargava as consequências da crise econômica, gerada no governo da ex-presidenta Dilma 

Rousseff. Mesmo após o impeachment de Dilma e a ascensão do seu vice à presidência, o 
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Brasil vivia uma crescente onda de desemprego em vários setores da sociedade. O chargista 

utiliza o Paratexto (Desemprego chega a 13,6 % e atinge 14 milhões de trabalhadores) e o 

texto que apresenta o conteúdo da fala do personagem para situar o tema do desemprego na 

charge. O uso do processo verbal, embora sem o balão delimitador de fala, insere o indivíduo 

na situação. Nesse caso, as emoções são evocadas através da união dos processos de ação, 

verbal, do circunstanciador meio (capacete, chave inglesa e uniforme) e dos elementos 

composicionais (expressões faciais e corporais). Culturalmente, compartilhamos de um 

valor negativo para o desemprego. Sendo assim, não há como associá-lo a bons sentimentos, 

pois, como consequência do desemprego há a fome, a pobreza e a miséria. Mas, dependendo 

de quem observa a estrutura narrativa que retrata a falta de emprego, ela pode incitar emoções 

positivas como solidariedade no leitor.  

 A charge evoca a emoção do leitor ao apresentar a situação do desemprego por 

meio da estrutura imagética de um Evento, pois alguém deu um pé na bunda do operário 

(=demitir), mas não podemos saber quem fez essa ação. O destaque no processo é a ação 

executada, não o Ator, ou seja, o alvo avaliativo que desperta as emoções é o desempregar, 

como delimitam o Paratexto e o Texto. As emoções positivas ou negativas são geradas no 

leitor a partir da interpretação da representação de mais um trabalhador desempregado e da 

expressão facial do PR que sugere desalento e assombro. Os elementos tipográficos do 

conteúdo da fala ganham uma formatação diferente das dos outros elementos e uma cor preta 

que os destacam no texto verbiagem/imagem. O preto, segundo Heller (2013), é a cor dos 

sentimentos maus, mas, nesse caso, acreditamos que ele é usado apenas para dar destaque e 

força à fala do PR. Mais uma vez, somamos aos processos de ação, verbal e aos elementos 

tipográficos, o uso da representação facial do PR para despertar as emoções do leitor. Diante 

desse Evento, sentimentos positivos como solidariedade e empatia podem ser evocados, 

assim como sentimentos negativos de tristeza e pena no leitor. 

 Nessa charge, a escolha pela cor preta nos parece que não se deu pelo significado 

cromático que a ela se relaciona, porém, defendemos que a seleção das cores é um elemento 

útil a produção do significado da mensagem e que é uma ferramenta capaz de acionar as 

emoções positivas ou negativas dos leitores. Essa ideia é discutida a partir da observação do 

uso da cor preta como ferramenta de desencadeamento de emoções, presente na charge 04. 
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Charge 04- Afeto Evocado: cor 

 
                          Fonte: Jornal O Povo (2017). 

 

 A charge 0478 remete ao tema que é constante nos noticiários do período: os 

desvios de dinheiro público e os prejuízos aos cofres da União, dos estados e municípios 

causados pela corrupção. Esse fato é representado por meio de um processo verbal e de um 

elemento circunstanciador, o cenário. O processo verbal, que assim como na charge 03 não 

está delimitado por balões de fala, situa o leitor no tema abordado na charge. O local onde 

ocorre o processo é um buraco profundo que se assemelha a um cânion ou desfiladeiro em 

que, entre duas paredes, um vale vai sendo escavado para baixo. Assim, assemelha-se à 

corrupção, que vai tornando o buraco cada vez mais profundo. O formato do mapa do Brasil 

aparece na cor branca, que simboliza o vazio, o nada, conforme discutimos na subseção 4.2.8 

deste trabalho. Ao redor do nada estão as paredes do buraco na cor preta. O cenário e o 

conteúdo de fala de um dos personagens estabelecem uma avaliação apreciativa negativa de 

força aumentada da corrupção, quando a valora como rombo. Nesse caso, a junção do 

processo verbal, do cenário e da cor preta mobiliza as emoções do leitor diante do tema 

abordado.  

 O preto é usado para simbolizar sentimentos negativos, as trevas, o mal. Dessa 

forma, entendemos que a corrupção é um mal que assola o país na visão de mundo do 

chargista ou da instituição que ele representa. Ao longo deste trabalho, discutimos que as 

cores mobilizam emoções, sendo assim a construção em uma tonalidade mais escura evoca 

sentimentos negativos como desesperança e assombro diante da profundidade da corrupção.

 Após a análise das 04 charges, acolhemos a ideia de que as estruturas dos modos 

semióticos imagéticos e linguísticos cooperam para a construção da temática crítica das 
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charges. Além disso, defendemos que os elementos composicionais de ambas semioses, ao 

reconstruírem o alvo da denúncia, permitem que o leitor os relacione com os fatos ou 

conceitos do mundo real e que estabeleça seu julgamento diante do que lhe é apresentado. 

Isso pode levar o indivíduo tanto à reflexão quanto à provocação de suas emoções.  

 Sugerimos realizar a análise avaliativa intersemiótica das charges 01 a 04 com 

foco nas emoções evocadas no leitor a partir dos pontos apresentados no Quadro 12. 

Quadro 12 – Análise avaliativa intersemiótica: categoria Afeto Evocado 
 Charge 01 Charge 02 Charge 03 Charge 04 

Participantes 
Representados 

Participante A 
(Michel Temer) 
Participante B 
(operário). 

Participante A 
(idoso) 
Participante B 
(carteira de 
trabalho). 

Participante A 
(Operário). 

Participante A (à 
esquerda).  
Participante B (à 
direita). 

Estrutura 
Visual 

Processo de ação 
unidirecional 
Processo Simbólico 
Sugestivo 
Circunstanciadores 

Processo de ação 
não transacional. 
Expressão facial e 
corporal. 

Evento 
Expressão facial 
Cor 
Formatação dos 
Elementos 
tipográficos 

Cenário 
Cor 
 

Descrição Participante A 
chicoteia o 
Participante B 
 
Participante B 
carrega a cruz 

Participante A e 
participante B 
seguem em direção 
opostas 
 
Expressões faciais 
e corporais 

Trabalhador que 
apresenta uma marca 
de solado de sapato 
na parte traseira das 
calças. 

Os PR falam à beira 
de um buraco 
profundo no formato 
do mapa do Brasil. 
 
Predomínio da cor 
preta ao redor do 
buraco. 

Significado 
Visual 

Afeto Evocado 
Negativo:  
Infelicidade: tristeza 
e angústia  
Insatisfação: revolta  

Afeto Evocado 
Positivo:  
Satisfação: 
Solidariedade 
 
Afeto Evocado 
Negativo:  
Infelicidade: 
tristeza, desolação 
Insatisfação: 
frustração  
Insegurança: 
preocupação 

Afeto Evocado 
Positivo:  
Satisfação: 
Solidariedade e 
empatia. 
 
Afeto Evocado 
Negativo:  
Infelicidade: tristeza 
e pena 

Afeto Evocado 
Negativo:  
Insegurança: 
desesperança e 
assombro. 

Estrutura 
Verbal 

Paratexto: Imposto Paratexto: 
REFORMA DA 
PREVIDÊNCIA 

Paratexto: 
Desemprego chega a 
13,6 % e atinge 14 
milhões de 
trabalhadores. 
Processo Verbal: 14 
MILHÕES E UM. 

Processo verbal:  
O QUE FOI ISTO? 
 
O ROMBO DA 
CORRUPÇÃO! 

Significado 
verbal 

Construção da 
identidade da cruz. 

Delimitação do 
tema da charge. 

Delimitação do tema 
da charge. 
Particularização do 
sofrimento 
 
Gradação Força 
Intensidade > atinge 

Apreciação 
Negativa Inscrita > 
CORRUPÇÃO  
Gradação Força 
Intensidade > 
ROMBO. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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 Após a análise dos dados, observamos que há a ocorrência da subcategoria Afeto 

Evocado quando a relação entre os modos semióticos verbal e imagético despertam as 

emoções no leitor. É importante destacarmos que as emoções, apontadas na análise avaliativa 

intersemiótica, são apenas sugestões, uma vez que acreditamos que outros sentimentos 

também podem ser nominados desde que apresentem semelhanças semânticas com os que 

sugerimos. Além das marcas afetivas implícitas, observamos que a análise contempla 

apreciações cuja força avaliativa foi intensificada, isso se dá devido ao fato de que os valores 

atitudinais, apreciativos e de julgamento podem coexistir em um texto. 

 As emoções dos PR também são contempladas em nossa análise, passemos à 

manifestação do Afeto Inscrito. 

 

7.1.2 Afeto Inscrito 

 

 O Afeto Inscrito em textos verbiagem/imagem ocorre quando o comportamento 

emocional dos PR diante de eventos, objetos ou outros personagens é explicitamente 

representado por meio de elementos linguísticos e imagéticos. As emoções seguem as 

categorias de Felicidade/Infelicidade, Segurança/Insegurança e Satisfação/Insatisfação como 

sugerem Martin e White (2005) e Martin e Rose (2007). A manifestação do Afeto Inscrito se 

dá através de expressões faciais e corporais dos PR, de elementos tipográficos e de 

processos verbal e mental em conjunto com o Paratexto e o Texto, conforme podemos 

observar na análise das charges 0579 a 08. 

Charge 05- Afeto Inscrito: expressões faciais e corporais 
 

 
                                 Fonte: Jornal O Povo (2017). 

                                                             
79

 Disponível em: https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/. Acesso em 30/04/2017. 

https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/


126 

 A charge 05 tem como contexto de cultura o aumento dos índices de desemprego 

no Brasil, pós impeachment da presidenta Dilma. O chargista representa a situação de falta de 

emprego no país através das estruturas narrativas de ação e verbal e do elemento 

circunstanciador (meio), portanto, o alvo da avaliação da charge é o desemprego que assola o 

Brasil. Há, nos processos de ação, a representação de dois participantes: o participante A 

(médico) e o participante B (paciente). O participante A examina uma imagem de raio-x 

(meio) em um processo de ação transacional, enquanto o participante B olha a ação do médico 

e o raio-x (meio) em um processo de reação. A temática da charge é determinada por um 

processo verbal, delimitado pelo balão de fala. O recurso léxico-gramatical mal marca 

avaliativamente o estado do paciente e está em consonância com a temática abordada pelo 

texto verbiagem/imagem, já que, como dissemos anteriormente, a temática do desemprego 

está associada a emoções negativas, ao mal. Diante de um cenário negativo, é provável que 

haja a manifestação de emoções negativas em seus PR. As emoções são explicitamente 

expressas pelo comportamento emocional dos participantes através das suas expressões 

faciais e corporais.  

 Observando a expressão facial do participante A, identificamos sobrancelhas 

elevadas, rugas na testa, olhos arregalados e boca aberta, expressões que podem indicar 

que o participante está preocupado e surpreso diante da imagem do raio-x. O corpo do 

participante A está ereto, o que reforça a ideia de surpresa e indica atenção ao que está 

fazendo. Em relação ao médico, observamos a expressão de sentimentos do tipo 

Insegurança80. Examinando a expressão facial e corpórea do participante B, percebemos a 

expressão facial marcada por pálpebras levemente caídas, sobrancelhas arqueadas, lábios 

semicomprimidos, cantos da boca abaixados, postura corporal retraída com ombros 

caídos e cabeça recolhida, pontos que expressam sentimentos do tipo Insatisfação 

frustração, Insegurança impotência e Infelicidade tristeza no PR.  

 Apresentamos, na charge 06, a análise de mais um exemplo de manifestação clara 

das emoções do PR com o auxílio das expressões faciais e corporais de seu participante. Essa 

charge faz referência à época em que o ex-presidente Michel Temer começa a cortar 

investimentos em algumas áreas básicas do serviço público tal como a educação. Além disso, 

o ex-presidente propôs um conjunto de reformas (previdenciária e trabalhista) que causavam 

                                                             
80A tipologia de Afeto se divide em In/felicidade, In/segurança e In/satisfação. O primeiro diz respeito às 

emoções relacionadas ao coração (alegria, tristeza, raiva, ódio etc); o segundo, às emoções referidas ao bem-
estar social (medo, ansiedade, confiança) e o terceiro, se refere às emoções relacionadas aos objetivos 
executados. 
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cortes nos direitos do trabalhador. Segundo Temer, o propósito dos cortes seria a diminuição 

dos gastos públicos. 

 Charge 06- Afeto Inscrito: expressões faciais 

 
                                  Fonte: Jornal O Povo (2017). 

 

 No texto verbiagem/imagem em análise81, há dois participantes: o participante A 

(Michel Temer - o barbeiro) e o participante B (o cliente). A charge apresenta um processo de 

ação transacional unidirecional em que o participante A é o Ator, responsável por realizar 

cortes no cabelo (em formato de mapa do Brasil) do cliente. A ação é constante como mostra 

a repetição da onomatopéia Tec. Diante disso, entendemos que o autor tece suas críticas sobre 

os cortes realizados pelo governo federal. Compreendemos também que as emoções do 

participante A são geradas a partir do processo de ação que ele desempenha, quer dizer, o ato 

de cortar ocasiona sentimentos no PR, como podemos perceber pela expressão facial e 

corporal de Temer.  

 Advogamos que há uma representação explícita do comportamento emocional do 

Ator através das suas expressões faciais e corporais, já que elas nos permitem identificar as 

emoções do PR como positivas e relacioná-las à Felicidade, Satisfação e à Segurança. Se 

observarmos a postura corporal ereta, os cantos da boca levantados, as rugas nos cantos 

dos olhos, as sobrancelhas e as bochechas levantadas, encontramos indícios faciais de 

felicidade e contentamento no realizar da ação. O olhar para frente indica segurança, 

confiança. Além disso, também percebemos um tom maquiavélico nas feições do participante 

A, já que ele apresenta um sorriso contido e as sobrancelhas em formado de V. A ação 

realizada pode ser julgada negativamente, mas isso não impede o PR de ter suas emoções 

positivas reveladas, ao realizar ação.  
                                                             
81

 Disponível em: https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/. Acesso em 11/04/2017. 

https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/
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 A charge 0782 apresenta mais uma forma de explicitar as emoções do PR, a que se 

manifesta através de balões-mudo. O contexto de cultura de produção dessa charge é a 

indicação do deputado do PMDB do Paraná e ex-ministro da Justiça, Osmar Serraglio, para o 

Ministério da Transparência. A indicação foi feita pelo presidente Michel Temer e encontrou 

oposição dentro da Controladoria Geral da União (CGU), já que Serraglio era citado na 

operação Carne Fraca83. O deputado, favorável ao governo de Temer, recusou a indicação. 

 
 

Charge 07 – Afeto Inscrito: balão-mudo 
 

 
                                  Fonte: Jornal O Povo (2017). 

 

 Esse episódio ocorrido na política brasileira é representado pelo chargista por 

meio de um processo simbólico sugestivo, de um processo verbal e de um Paratexto. 

Encontramos, na charge, dois PR: o Participante A, Michel Temer, e o Participante B, Osmar 

Serraglio, que ganha os atributos simbólicos do personagem Chaves, um pobre órfão que 

mora dentro de um barril em uma vila no México. Entendemos que o texto constrói referência 

ao personagem infantil mexicano ao representar o PR B dentro de um barril e com um chapéu 

semelhante ao usado pelo personagem.  Além disso, o conteúdo da fala presente na charge faz 

referência à fala dita constantemente pelo Chaves nos episódios em que algum personagem se 

irrita com ele.  

 O Paratexto (Serraglio rejeita assumir Ministério da Transparência) aponta para o 

motivo do estado de espírito do participante A e o Texto “... Mas não se irrite!” explicita esse 

                                                             
82 Disponível em: https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/. Acesso em31/05/2017. 
83A operação Carne Fraca foi uma operação feita pela Polícia Federal (PF) do Brasil com o objetivo de investigar 

a venda de alimentos adulterados e de certificados sanitários por servidores dos órgãos de fiscalização 
agropecuária a empresa que não atendiam aos padrões sanitários. Os alvos da operação são a JBS, composta 
pelas marcas Friboi, Seara e Swift, e a BRF, formada pela Sadia e a Perdigão, grandes empresas da área de 
alimentos de carne e frango.   

https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/
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estado através do processo “se irrite”. O participante B, portanto, avalia explicitamente o 

estado emocional do participante A através da estrutura oracional “Mas, não se irrite.”. O 

verbo irritar é usado como recurso léxico-gramatical atitudinal, marcando a tipologia de afeto 

Infelicidade. As expressões faciais e corporais do participante A corroboram a manifestação 

dos sentimentos de raiva e de indignação diante da frustração da recusa do deputado do 

PMDB paranaense ao Ministério da Transparência. As sobrancelhas baixas, juntas e 

arqueadas, o estreitamento dos lábios, as rugas entre os olhos, o olhar fixo e penetrante 

indicam a raiva do PR, pois a recusa pode parecer ao presidente um desacato à sua autoridade. 

Em relação à postura corporal, o PR apresenta o corpo tencionado com os punhos fechados, 

o que também indica raiva. Aliado a isso está o uso de um balão-mudo. Segundo Cagnin 

(1975), os balões-mudos são usados para indicar o estado de alma de um personagem. No 

caso da charge 07, encontramos o balão-mudo em forma de espiral. 

 Além dos balões-mudos, outras formas podem ser utilizadas para expressar as 

emoções dos PR. Temos um exemplo disso na charge 0884, que não apresenta um balão de 

fala com contornos delimitados, o que não impede de haver a expressão das emoções do PR 

através dele. Mesmo que o balão utilizado não apresente contornos, a formatação dos 

elementos tipográficos que o preenchem indicam os sentimentos do PR. Vejamos a análise da 

charge. 

Charge 08 – Afeto Inscrito: elementos tipográficos 
 

 
 

                                     Fonte: Jornal O Povo (2017). 
 
 A charge 08 diz respeito ao momento em que o ex-presidente Temer enfrentava 

protestos que pediam a sua renúncia. Manifestantes da marcha Ocupa Brasília pediam 

                                                             
84 Disponível em: https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/. Acesso em 25/05/2017. 

https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/
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eleições diretas para presidente, já que não o consideravam como um presidente legítimo. As 

manifestações ocorreram em Brasília. O chargista lança ao leitor sua visão de mundo ou a 

visão da instituição a qual ele representa, através das estruturas visuais de um Evento e de um 

processo verbal. O Evento (incêndio das nádegas de Temer) gera emoções no PR. Essas 

emoções são explicitamente evidenciadas por meio das expressões faciais, do processo 

verbal e dos elementos tipográficos. O processo verbal envolve o conteúdo da fala do 

personagem e a formatação dos seus elementos tipográficos. Defendemos, seguindo o 

pensamento de Barthes (1990), que o conteúdo da fala fixa a cadeia flutuante de significado 

produzida pela imagem. 

 Conforme apresentamos na seção que trata das charges, Cagnin (1975) diz que 

balões-trêmulos possuem o contorno tremulado e indicam medo. Analisando os elementos do 

texto verbiagem/imagem, entendemos que, mesmo que a fala do personagem não esteja 

delimitada por um círculo como costumeiramente acontece, o chargista altera a forma dos 

caracteres da fala dando-lhes um formato tremulado, o que pode ser entendido como um 

efeito buscado para indicar medo. No entanto, as expressões faciais do PR podem indicar 

além do medo, surpresa. A surpresa é uma emoção mais breve do que o medo, mas que tem 

expressões faciais semelhantes. Sobrancelhas levantadas e curvadas, rugas horizontais na 

testa, olhos bem abertos, pálpebras superiores erguidas e boca entreaberta indicam esses 

sentimentos. 

 Após a análise e discussão dos recursos pelos quais as emoções dos PR são 

explicitamente marcadas no texto verbiagem/imagem, propomos a observância do subsistema 

Afeto Inscrito a partir dos pontos assinalados no Quadro 13. Assim como na análise presente 

no Quadro 12, mantivemos os pontos: Participantes Representados, Estrutura Visual, 

Descrição, Significado Visual, Estrutura Verbal e Significado Verbal, já que entendemos 

serem pontos essenciais para a realização de uma análise avaliativa intersemiótica. Cremos 

que nossas observações em cada uma das realizações avaliativas afetivas são apenas uma 

primeira opção diante das várias possibilidades de significados que podem ser criados e diante 

de diferentes possíveis caminhos de leitura, já que a identificação dos significados avaliativos 

afetivos depende de fatores como o conhecimento compartilhado entre leitor e autor e os 

valores afetivos de cada cultura. 

 Por fim, apresentamos a síntese da análise avaliativa intersemiótica realizada nas 

charges 05 a 08.  
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Quadro 13 – Análise avaliativa intersemiótica: categoria Afeto Inscrito 
 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 Diante do exposto, verificamos que a subcategoria Afeto Inscrito ocorre quando 

há a representação clara das emoções dos PR, através das expressões faciais e corporais dos 

envolvidos, associadas ou não a um léxico atitudinal e a uma variação na formatação dos 

elementos tipográficos, seja essa variação no tamanho ou nas cores utilizadas. Essa 

constatação vai de encontro à hipótese inicial de que o Afeto se manifesta por meio da 

estrutura composicional e do uso de diferentes elementos tipográficos. 

 Charge 05 Charge 06 Charge 07 Charge 08 
Participantes 
Representados 

Participante A (Médico) 
Participante B (Paciente). 

Participante A (Michel 
Temer) Participante B 
(Cliente). 

Participante A 
(Serraglio) e 
Participante B 
(Michel Temer). 

Único 
Participante 
(Michel 
Temer) 

Estrutura 
visual 

Saliência: Expressão 
facial e Expressão 
corpórea. 

Saliência: Expressão 
facial e Expressão 
corpórea. 
 
Formato do cabelo de 
um dos PR. 

Saliência: 

Expressão facial e 
corporal. 
Balão-mudo. 

Saliência 

Expressão 
facial 
Elementos 
tipográficos 
(formatação) 

Descrição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Participante A:  
Expressão facial: 
sobrancelhas elevadas, 
rugas na testa, olhos 
arregalados e boca aberta. 
Expressão corpórea: 
postura ereta. 
 
Participante B: 
Expressão facial: 
pálpebras levemente 
caídas, sobrancelhas 
arqueadas, lábios 
semicomprimidos, cantos 
da boca abaixados. 
 Expressão corpórea: 
retraída com ombros 
caídos e cabeça recolhida. 

Participante A:  
Expressão facial: 
cantos da boca 
levantados, rugas nos 
cantos dos olhos, 
sobrancelhas e 
bochechas levantadas. 
Olhar para frente. 
 
Expressão corpórea: 
postura ereta. 
 

Participante A:  
Expressão facial: 
sobrancelhas 
baixas, juntas e 
arqueadas; 
estreitamento dos 
lábios, rugas entre 
os olhos, olhar fixo 
e penetrante 
Expressão 

corpórea: corpo 
tensionado e punho 
fechado. 

Expressão 

facial: 

sobrancelhas 
levantadas e 
curvadas, 
rugas 
horizontais 
na testa, 
olhos 
arregalados, 
pálpebras 
superiores 
erguidas e 
boca 
entreaberta.    
 

 
Elemento 
tipográfico 
tremulado 

Significado 
visual 

Afeto Inscrito Negativo 
A Insegurança: 
preocupação e surpresa. 
Afeto Inscrito Negativo 
B: 
Insatisfação: frustração e 
impotência 
Infelicidade: tristeza 

Afeto Inscrito 
Positivo: Felicidade: 
contentamento. 
Segurança: confiança. 

Afeto Inscrito 
Negativo 
Infelicidade: raiva. 
Insatisfação: 
indignação. 

Afeto 
Inscrito 
Negativo 
Insegurança
: medo e 
surpresa. 

Estrutura 
verbal  

O seu MAL é falta de 
emprego! > MAL 

Onomatopéia: Tec 
(repetição) 

Mas não se irrite.  
> irrite. 

Não 
renunciarei. 

Significado 
verbal 

Afeto Inscrito Negativo 
> Mal 

Aumento da 
quantidade de 
realização da ação. 

Afeto Inscrito 
Negativo> irrite. 

Delimitação 
da temática 
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 Após tratarmos da realização do subsistema Afeto através da interação de 

elementos linguísticos e imagéticos, passemos à análise e discussão da manifestação do 

subsistema Julgamento. 

 

7.2  Julgamento em textos verbiagem/imagem  

   

 O Julgamento nos textos verbiagem/imagem acontece quando o alvo das 

avaliações é o comportamento de PR conscientes. Essa subcategoria é realizada tendo em 

conta critérios morais e legais de um determinado grupo social. Os critérios morais estão 

relacionados à estima social, já os critérios legais estão associados à sanção social. Dessa 

forma, se o conjunto de ações do PR permite avaliá-lo como alguém gentil, há um julgamento 

por estima social. Caso o conjunto de suas ações permita avaliá-lo como corrupto, há um 

julgamento por sanção social. Assim como o Afeto, o Julgamento pode ser positivo (elogio) 

ou negativo (condenação) e evocado ou inscrito. Como objetivamos analisar a manifestação 

do Julgamento, optamos por avaliar o participante por meio de suas ações, não nas suas ações 

propriamente ditas, já que, se focássemos na ação, não teríamos mais a ocorrência de um 

Julgamento, mas, sim, de uma Apreciação. É relevante destacarmos novamente que os 

elementos textuais juntamente com os imagéticos contribuem para a construção da avaliação 

do comportamento do participante. 

 

7.2.1 Julgamento Evocado 

 

 O Julgamento Evocado em textos verbiagem/imagem acontece quando, por meio 

da representação das ações do PR, há um julgamento implícito do seu comportamento, ou 

seja, há uma aceitabilidade ou uma rejeição à conduta do participante com base nas normas 

sociais, nas leis religiosas ou criminais. Para realizar o julgamento velado do comportamento 

do personagem, o autor pode utilizar processos narrativos de ação e verbal, processo de 

reação, processo simbólico atributivo, circunstanciadores e cores, além de Paratexto e 

Texto. Analisaremos a utilização desses recursos para a incitação de um julgamento nas 

charges 09 a 13. 

 O contexto de cultura de produção da charge 09 é a visita do presidente Michel 

Temer à Rússia para tratar de questões econômicas, comerciais e de parcerias em ciências e 

tecnologias entre os dois países. Temer enfrentava no Brasil uma crise política gerada pelas 

gravações feitas por Joesley Batista, um dos donos da JBS. O empresário disse à PF que havia 
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supostas irregularidades nos contratos firmados entre a JBS e o Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES). Levando em consideração esse contexto, o texto 

verbiagem/imagem constrói, implicitamente, o julgamento dos PR através de um processo de 

ação, de um processo de reação, dos elementos circunstanciadores e dos Paratextos. 

 A charge representa processo de ação transacional unidirecional que envolve dois 

participantes: o participante A (garçom/Michel Temer) e o participante B (cliente/Putin)85.  A 

ação tem por cenário um restaurante e como meio um prato em cuja tampa está escrito JBS. 

O participante avaliado é o Ator do processo, ou seja, é Michel Temer, representado como um 

garçom que leva um prato coberto com uma tampa. Além disso, a charge apresenta dois 

Paratextos (Enquanto isso na Rússia e JBS). 

  

Charge 09 – Julgamento Evocado: processo transacional 

 

                          Fonte: Jornal O Povo (2017). 
 

 
 Se observarmos atentamente o prato levado pelo participante A, identificamos a 

presença de moscas que voam ao redor dele. Nesse caso, há o uso de uma estrutura narrativa 

não transacional, já que a ação de voar não é dirigida a ninguém. As moscas ao redor do 

prato de comida indicam que o alimento está estragado, em decomposição. Entendemos que o 

circunstanciador tampa do prato é o meio o qual o chargista utiliza para, juntamente com os 

processos de ação, construir sua crítica. A tampa apresenta um Paratexto que ajuda na 

focalização do tema do texto verbiagem/imagem, delimitando-o ao escândalo dos alimentos 

estragados da JBS e à participação do ex-presidente do Brasil. Os elementos tipográficos que 

compõem o paratexto estão em vermelho. A cor vermelha pode indicar perigo e é usada, 

                                                             
85 Disponível em: https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/. Acesso em 21/06/2017. 

https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/
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muitas das vezes, para emitir alertas. Nesse caso, uma alerta sobre a qualidade da comida 

oferecida. 

 Levando em consideração o cenário, o meio, os dois tipos de processo de ação e o 

paratexto JBS, entendemos que o chargista constrói a imagem de Michel Temer como alguém 

que leva comida estragada aos russos, representados pelo personagem que remete ao 

presidente Putin. Sendo assim, Michel Temer é implicitamente julgado negativamente 

segundo normas sociais como irresponsável e quanto à sanção social como criminoso e 

desonesto. Se observarmos o comportamento do participante B, também podemos estabelecer 

um julgamento evocado do tipo estima social. Ele pode ser julgado como alguém pacato, já 

que apenas olha o participante A e não esboça nenhuma ação diante do que lhe é oferecido. 

Nesse caso, o chargista usa um processo de reação e não trata de ações do participante B. 

 A charge 1086 também usa de um processo de ação para evocar o julgamento do 

comportamento do PR, vamos à sua análise. 

 
Charge 10 – Julgamento Evocado: processo transacional unidirecional 

 
                     Fonte: Jornal O Povo (2017). 

 
 O período de produção e de circulação da charge 10 corresponde ao momento em 

que eclodiram gravações comprometedoras entre o empresário da JBS, Joesley Batista, e o ex-

presidente Michel Temer, durante a operação Carne Fraca da PF. No áudio, Temer negocia o 

silêncio do deputado Eduardo Cunha e indica outro deputado para intermediar a situação entre 

o frigorífico e o governo durante as investigações. O cenário é composto pela explosão do 

Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente da república. Identificamos a localização 

pela estrutura da imagem que é semelhante à estrutura arquitetônica do palácio do governo. A 

escala cromática amarelo-laranja-vermelho é utilizada para indicar fogo, a essas cores é 

                                                             
86 Disponível em: https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/. Acesso em 21/05/2017. 

https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/
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acrescentada o preto, que indica a queima do material, o fim do produto. Pela altura e 

espessura da representação da explosão, há a indicação de fogo intenso. Há um elemento que 

coopera para a realização da ação, o detonador, que está na mão do denunciante o que atribui 

a ele a explosão. O botão do detonador na cor vermelha indica perigo ou alerta. Há a 

representação de um único personagem, Joesley Batista, e a referência implícita a outro 

personagem por meio do uso de um balão de fala. A julgar pelo local para onde o apêndice do 

balão se direciona, trata-se da fala do presidente da república. Afirmamos isso ao entendermos 

que há um processo de metonímia, continente pelo conteúdo, em que o continente é o local e 

o conteúdo é quem o ocupa.  

 A estrutura narrativa é expressa por um processo de ação transacional 

unidirecional, cujo Ator é Joesley Batista, e por um processo verbal com o Orador implícito. 

O processo de ação representa o personagem apertando o botão de um detonador de 

explosivos. Se observarmos as expressões faciais do personagem, não encontramos marcas de 

Afeto negativo, ponto já discutido na subseção anterior. Sendo assim, entendemos que a ação 

realizada pelo PR não produz emoções negativas nele. Levando em consideração toda 

composição do texto verbiagem/imagem, entendemos que o comportamento do Ator que 

causa uma explosão no centro do poder político brasileiro pode ser avaliado a depender de 

quem lê o texto como negativo. Por exemplo, o comportamento do PR pode ser julgado 

negativamente quanto à estima social como de alguém indiferente, pois diante da ação não 

esboça emoções.  Ele também pode ser avaliado como perigoso ao governo. 

 Em relação ao processo verbal, a construção do julgamento comportamental do 

Orador implícito se dá pela relação entre a fonte usada nos elementos tipográficos e todos os 

outros elementos que compõem a charge. Os elementos tipográficos estão em caixa alta e 

organizados de forma tortuosa, o que sinaliza grito e medo, respectivamente, seguindo as 

ideias de Cagnin (1975). Diante do cenário de destruição, do comportamento indiferente do 

PR, do local onde se encontra o Orador, e da carga semântica da fala, o Orador implícito, 

Michel Temer, pode ser avaliado positivamente como alguém persistente ou incansável, já 

que, mesmo com medo e diante de um cenário tão conturbado, o PR continua reiterando sua 

permanência no cargo.  

 Na charge 11, encontramos a manifestação de um julgamento evocado do 

comportamento do PR por intermédio dos elementos circunstanciadores e do processo verbal. 
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Charge 11 – Julgamento Evocado: elementos circunstanciadores 

 
                             Fonte: Jornal O Povo (2017). 

 
 O contexto de cultura que envolve a charge 1187 é a alta da rejeição do presidente 

Michel Temer, em meio a denúncias de participação em atos de corrupção. A suposta 

participação do ex-presidente foi delatada por Joesley Batista. Diante desse fato, cerca de 92% 

dos brasileiros não estavam satisfeitos com o governo e já circulava na sociedade a ideia de 

que Temer deveria renunciar à presidência da república. Analisando a charge, notamos que há 

um único PR consciente na estrutura narrativa, sendo, portanto, ele o alvo da construção 

avaliativa do autor no que se refere ao subsistema Julgamento. O texto verbiagem/imagem 

evoca o julgamento do PR através da relação entre um processo de reação, um processo 

verbal e os circunstanciadores (cenário e meio). O cenário onde ocorrem os processos é um 

local aberto e sem muitos detalhes do ambiente. No entanto, há dois elementos 

circunstanciadores que contribuem para a execução do processo de ação: a guilhotina e o 

cesto. A guilhotina, durante a Revolução Francesa, era usada para aplicar a pena de morte a 

criminosos; o cesto, para aparar a cabeça que seria decapitada. 

 O PR está com a cabeça presa à guilhotina e logo abaixo dela está um cesto. O 

participante não exerce nenhuma ação a não ser olhar para o leitor, por isso encontramos no 

texto verbiagem/imagem um processo de reação não transacional, em que o Reator é o ex-

presidente Michel Temer e o alvo desse olhar é o leitor da charge, ou seja, o alvo é um 

elemento que está fora da composição imagética.  Estabelecendo relação entre a expressão 

facial do indivíduo representado e os circunstanciadores, podemos identificar emoções 

relacionadas ao medo, já que o PR apresenta sobrancelhas levantadas e curvadas, rugas 

horizontais na testa, olhos arregalados, pálpebras superiores erguidas e boca entreaberta, 
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expressões faciais que denotam esse sentimento. Além disso, há o Paratexto JBS e um balão 

de fala (Não renunciarei), que nada mais é do que a representação de um processo verbal.  Os 

elementos tipográficos do Paratexto estão em vermelho. Como já dissemos, essa cor indica 

perigo e emite alertas. O Paratexto alerta para a lâmina, a responsável por cortar a cabeça de 

Temer. Levando em consideração a situação que serve de inspiração para o chargista, 

entendemos que os escândalos relacionados à JBS podem cortar a cabeça do presidente, quer 

dizer, podem tirá-lo do cargo presidencial. 

  Mais uma vez, observamos o conjunto dos elementos linguísticos e imagéticos 

em coesão para construir uma avaliação do PR. Após a leitura e a análise de todos os 

elementos supracitados, podemos afirmar que esses elementos evocam um julgamento 

negativo do comportamento do PR com base nos valores relacionados às leis jurídicas, já que 

somente condenados vão para a guilhotina.  Dessa forma, o comportamento do PR pode ser 

avaliado como criminoso, desonesto e corrupto. O processo verbal também pode sugerir 

outro julgamento ao comportamento de Michel Temer, mas com base na estima social. A 

fala representada está em negrito, o que sugere força, destaque à fala. Os caracteres não estão 

trêmulos, apesar das expressões faciais indicarem medo. Os circunstanciadores e o processo 

de reação indicam uma situação desfavorável, no entanto, a fala do personagem indica certeza 

na permanência do cargo de presidente. Tendo em vista a carga semântica da fala, podemos 

julgar implicitamente o comportamento do PR como de alguém tolo ou incansável a 

depender da leitura e do compartilhamento de intenções entre chargista e leitor. 

 Acreditamos que, além dos elementos circunstanciadores, os processos simbólicos 

atributivos podem ser utilizados para evocar julgamentos do comportamento de um indivíduo. 

Discutimos isso a partir da análise da charge 1288. Vejamos. 

 

Charge 12 – Processo Evocado: processo simbólico atributivo 

 

                Fonte: Jornal O Povo (2017). 
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 A charge 12 diz respeito ao período em que o então senador Aécio Neves do 

PSDB aparece, em gravações apresentadas na operação da PF, pedindo ao empresário Joesley 

Batista cerca de 2 milhões de reais para supostamente pagar a sua defesa na operação Lava 

Jato89. O texto verbiagem/imagem apresenta uma estrutura narrativa composta por um 

processo de ação não transacional e por um Processo Simbólico Atributivo. O processo de 

ação apresenta um Ator (Aécio Neves) que realiza uma ação (pisar), não direcionada a 

ninguém. O PR pisa em algo pastoso e de cor marrom. O fato de a substância estar no solo, ter 

uma consistência pastosa e de ser representada na cor marrom nos faz identificá-la como 

lama. A cor marrom, além de ser relacionada aos elementos da natureza e, nesse caso, 

especificamente à terra, também simboliza sujeira, excremento, como afirma Heller (2013). 

Observamos que o PR, ao pisar na lama, tem a parte inferior de seu corpo toda atingida pela 

sujeira, quer dizer, ele está envolvido e é manchado por ela. Em nossa sociedade, a corrupção 

é avaliada, segundo critérios de estima social, como algo sujo, nojento tal qual um 

excremento, daí o uso pelo chargista da lama para construir negativamente a avaliação do 

comportamento do PR. Dessa forma, entendemos que o PR é alguém envolto em corrupção, 

logo, é um corrupto, um ladrão. O PR também pode ser avaliado quanto à estima social 

como alguém imoral ou antiético. 

  Quando o PR levanta o pé da lama, a mistura pastosa ganha a estrutura das letras 

JBS, nome da empresa envolvida nos escândalos de corrupção. Entendemos, portanto, que o 

chargista constrói a imagem da JBS através de um Processo Simbólico Atributivo. Há um 

Atributo (a lama) e um Portador (a JBS). Com esse processo, o autor confere ao Portador o 

valor do Atributo, quer dizer, a empresa ganha o valor de sujeira e, consequentemente, 

também de corrupção. Como trata da avaliação de um ser inconsciente, a JBS, temos a 

manifestação de uma Apreciação avaliativa, tema que trataremos na subseção 6.3. 

Observamos que o conjunto dos elementos imagéticos e linguísticos que compõem o texto 

verbiagem/imagem constroem a avaliação implícita da JBS e de Aécio.  

 Apresentamos a charge 13 como mais um exemplo de uso de um Processo 

Simbólico Atributivo para a produção de um Julgamento Evocado. Passemos à análise.  

 

 

 

 

 

                                                             
89A operação Lava Jato foi uma operação desencadeada pela PF com o objetivo de averiguar os crimes de 

corrupção e de lavagem de dinheiro envolvendo políticos e empresários brasileiros. 
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Charge 13 – Julgamento Inscrito: processo de ação unidirecional 

 
 

            Fonte: Jornal O Povo (2017). 
 

 O contexto de produção da charge 1390 são as denúncias de Joesley Batista contra 

Michel Temer. O texto verbiagem/imagem apresenta dois participantes: o participante A 

(Cozinheiro/Joesley Batista) e o Participante B (a cabeça de Michel Temer).  O chargista 

evoca o julgamento dos dois PR através de um processo de ação transacional unidirecional, 

de um processo de reação, de um processo simbólico atributivo e de um processo verbal. 

A soma de todos esses processos com os elementos circunstanciadores e o contexto de 

produção da charge permite que o autor expresse implicitamente avaliações dos PR. 

Observando a charge, temos o Participante A que realiza uma ação transacional unidirecional, 

e o Participante B que é apenas um Reator, ou seja, aquele que olha.   

 A ação do Participante A (Joesley Batista) de fritar a cabeça de Temer juntamente 

com o conteúdo de fala “Tá quase no ponto.” indica que o empresário da JBS prepara a 

cabeça de Temer, isto é, prepara a entrega dos crimes cometidos pelo ex-presidente para a PF. 

Em nossa sociedade, ofertar a cabeça de alguém em uma bandeja remete à história de Salomé 

que pede a cabeça de João Batista como prêmio. O condenado tem sua cabeça a prêmio. No 

caso de Michel Temer, Joesley o entrega para a condenação da justiça brasileira, em troca de 

vantagens em sua condenação. Tendo em conta isso, o participante A pode ser implicitamente 

julgado como delator ou como um acusador que consegue vantagens. Esse julgamento 

pode ter um valor positivo ou negativo, pois depende da visão de mundo e dos valores do 

leitor em relação à situação de cometimento de crimes e de entrega do criminoso em troca de 

diminuição de pena. 
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 O julgamento evocado do Participante B (cabeça de Temer) ocorre por meio de 

um processo atributivo simbólico. Na charge encontramos um Portador, Michel Temer, que 

recebe os atributos de outro elemento, os do alimento posto em uma frigideira para fritar. 

Michel Temer, por um processo metonímico de parte/todo é representado pela sua cabeça e 

ganha os atributos do alimento que está dentro de uma panela e no fogo. O julgamento do 

comportamento do PR é dado através da representação de Michel Temer sendo frito em uma 

panela, o que indica que Temer está sendo preparado para o que virá. Temer é julgado como 

em um estado ideal, pronto para ser servido ou devorado por alguém. Quem prepara o 

alimento é o Participante A, que, no contexto de cultura, é quem faz denúncias que envolvem 

o ex-presidente, portanto, Temer é julgado implicitamente como alguém quase pronto para ser 

entregue à justiça.  Esse julgamento evocado do Participante B é reforçado pelo processo 

verbal (Tá quase no ponto.), já que marca avaliativamente e explicitamente o indivíduo com o 

sintagma “quase no ponto.”.  Podemos estabelecer relação entre esse processo e a expressão 

“A sua batata está assando”. A expressão é empregada em situações nas quais alguém faz algo 

errado e que as consequências virão rapidamente.  

 As emoções do participante B são expressas explicitamente pelas expressões 

faciais (sobrancelhas levantadas, olhos arregalados, olhar fixo, boca entreaberta) e pelo balão-

mudo que expressam surpresa e raiva, respectivamente. O olhar do PR direcionado a Joesley 

sugere que ele é o causador das emoções no PR. 

 Assim como na análise da realização do subsistema Atitude, apresentamos 

sinteticamente os pontos a serem observados na análise intersemiótica de Julgamento 

Evocado em textos verbiagem/imagem. Os pontos estão distribuídos no Quadro 13. Em 

nossa análise, continuamos observando os participantes representados, a estrutura visual, a 

descrição da estrutura visual, o significado avaliativo produzido pelas imagens, a estrutura 

verbal e o significado avaliativo manifestado pelos elementos linguísticos. Reiteramos o fato 

de que os significados e os elementos que apontamos como produtores de significado 

avaliativo constituem uma opção de realização desses valores, uma vez que não encerramos 

as possibilidades de leituras nem de realização do Julgamento Evocado.  

 Vejamos o Quadro 14. 
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Quadro 14 - Análise avaliativa intersemiótica: categoria Julgamento Evocado 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Charge 09 Charge 10 Charge 11 Charge 12 Charge 13 
Participantes 
Representados 

Participante Ator 
(Michel Temer) 
Participante 
Meta 
(Putin) 

Participante A 
(Joesley Batista) 
Participante B 
(orador-
implícito) 

Participante 
Reator (Michel 
Temer) 

Participante 
Ator (Aécio 
Neves) 
 

Participante A 
(Joesley) 
Participante B 
(Temer/ 
Portador) 

Estrutura 
visual 

Processo de ação 
transacional 
unidirecional 
 
Processo de 
reação  
 
Circunstanciador
(cenário e meio) 
 
Cor  

Processo de 
ação 
transacional 
unidirecional 
 
Processo verbal 
 
Circunstanciado
res: cenário e 
meio  
 
Cor 

Processo de 
reação não 
transacional 
 
Processo Verbal 
 
Circunstanciado
res (cenário e 
meio) 
  
Cor  

Processo de 
ação não 
transacional 
 
Processo 
simbólico 
atributivo 
 
Cor  

Processo de 
ação 
transacional 
unidirecional 
 
Processo de 
reação 
 
Processo 
simbólico 
atributivo 
 
Processo 
verbal 

Descrição Ator leva 
comida 
estragada para a 
Meta. 
Reator olha o 
Fenômeno.  
Cor vermelha 
usada no 
paratexto 
presente na 
tampa do prato. 

Ator aperta um 
detonador. 
Orador implícito 
grita. 
Escala 
cromática 
amarelo-laranja-
vermelho junto 
com o preto. 

Reator olha o 
leitor 
(Fenômeno). 
 
Fala do 
personagem. 
O PR está com a 
cabeça presa a 
uma guilhotina 
em cuja lâmina 
está escrito JBS 
em vermelho. 

Ator pisa na 
lama que 
apresenta a 
estrutura física 
das letras do 
nome JBS. 

Participante A 
frita a cabeça 
do 
Participante B 
que olha o 
Participante A. 
 
 

Significado 
visual 

Participante A: 
Julgamento 

Evocado 

Negativo: 
irresponsável, 
desonesto e 
criminoso. 
Participante B: 
Julgamento 

Evocado 

Positivo ou 

Negativo: 
pacato. 

Participante A: 
Julgamento 

Evocado 

negativo: 
indiferente, 
perigoso. 
Participante B: 
Julgamento 

Evocado 

positivo: 
persistente, 
incansável. 

Julgamento 

Evocado 

Negativo: 
criminoso, 
desonesto e 
corrupto.   
 
Julgamento 

Evocado 

positivo: 
incansável. 

Julgamento 

Evocado 

Negativo: 

 imoral, 
antiético e 
corrupto, 
ladrão. 

Participante 
A: 
Julgamento 

Evocado 

Positivo ou 

Negativo: 
delator, 
acusador. 
Participante 
B: 
Julgamento 

Evocado 

Positivo ou 

Negativo: 
quase pronto 
para ser 
entregue à 
justiça. 

Estrutura 
verbal  

Enquanto isso na 
Rússia. 
JBS 

Não renunciarei. 
(elementos 
tipográficos) 

 Não renunciarei 
 
JBS (cor) 

JBS 
(elementos 
tipográficos) 

Tá quase 
pronto. 

Significado 
verbal 

Situar a temática 
da charge 

Afeto Inscrito 
Negativo > 
medo >letras 
trêmulas. 

Situar a temática 
da charge 

Situar a 
temática da 
charge 

Julgamento 
Inscrito 
Positivo > 
pronto. 
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 Levando em consideração as análises apresentadas, entendemos que ocorre um 

Julgamento Evocado quando o leitor realiza o julgamento do comportamento de um ser 

consciente a partir dos processos realizados por ele (PR). Compreendemos que a relação entre 

os elementos composicionais, as estruturas narrativas e os elementos linguísticos permite ao 

leitor elaborar um julgamento moral ou legal das ações dos PR. 

 Acreditamos que também é possível o Julgamento se manifestar de forma 

explícita. Passemos à próxima subseção que trata desse tema. 

 
7.2.2 Julgamento Inscrito  

 

 Os textos verbiagem/imagem apresentam uma estrutura que denota um 

Julgamento Inscrito quando há explicitamente o julgamento do comportamento do PR 

levando em consideração os valores relacionados à estima social e à sanção social. 

Acreditamos que os textos manifestam essa avaliação inscrita por meio dos processos 

simbólicos sugestivo e classificatório. As charges que constroem os significados 

explicitamente avaliativos de julgamento através do processo simbólico sugestivo evidenciam 

os atributos do PR por meio da composição imagética e linguística. Elementos como 

circunstanciadores, características físicas, vestimentas, paratextos e textos são usados na 

construção da mensagem crítica das ações do indivíduo. Assim como no processo atributivo 

classificatório em que é clara a marcação hierárquica dos personagens, sendo possível julgá-

los a partir da relação Superordinado/Subordinante.  Os elementos composicionais como 

enquadramento e perspectiva permitem a identificação dos julgamentos com base em noção 

de superioridade ou inferioridade. Apresentamos as charges 1491 a 17 como exemplos dessa 

ocorrência. 

Charge 14 – Julgamento Inscrito: processo simbólico sugestivo 

 
                                   Fonte: Jornal O Povo (2017). 

                                                             
91

 Disponível em: https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/. Acesso em 05/04/2017. 

https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/


143 

 O contexto de cultura de produção da charge 14 é o julgamento do pedido de 

cassação da chapa Dilma-Temer pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cujo presidente era o 

ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. A chapa, que ganhou o pleito 

eleitoral de 2014, era alvo de investigação do TSE por possíveis irregularidades na prestação 

de contas da campanha eleitoral. O pedido da cassação da chapa foi feito pelo PSDB sob a 

alegação de que o dinheiro da campanha de Dilma Rousseff teria origem na corrupção. Caso o 

TSE julgasse que houve a prática de um crime, a chapa seria cassada e Temer perderia o 

cargo de presidente. A charge 14 representa essa situação e estabelece explicitamente o 

julgamento do comportamento de Gilmar Mendes com o auxílio de um Processo Simbólico 

Sugestivo. O processo possui um único participante, o Portador (Gilmar Mendes), que ganha 

os atributos inerentes a um caracol. A imagem do presidente do STF é construída a partir das 

características do caracol que anda em um caminho que leva ao Julgamento Chapa Dilma-

Temer. É necessário, portanto, que o leitor compartilhe com o produtor da charge o 

significado simbólico representado pelo caracol.  

 Tendo em mente a estrutura física do animal, podemos pensar em um ser 

enrolado, que tem coisas escondidas. Se pensarmos em suas ações, podemos julgá-lo como 

um ser lento, de pouca agilidade. Levando isso em consideração e recuperando o contexto de 

cultura de produção do texto, entendemos que o comportamento de Gilmar Mendes é julgado 

explicitamente como lento ou como alguém enrolado que esconde coisas. Esse julgamento 

sugere uma passividade do PR diante da situação de cassação da chapa Dilma-Temer, o que 

significa que o ministro do TSE não tem intenção de prosseguir ou dar agilidade ao processo. 

Dessa forma, há um Julgamento Inscrito Negativo de Gilmar Mendes. 

  A charge 15 evidencia que há processos simbólicos sugestivos com dois PR e 

não somente com um único o participante como sugerem Kress e Van Leeuwen (2006) e que 

também possibilitam expressar um julgamento explícito dos PR. 
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Charge 15 – Julgamento Inscrito: processo sugestivo dois PR 
 

 
 

                                  Fonte: Jornal O Povo (2017).  
 

A charge 1592 foi produzida no período em que ocorre a discussão e a votação do 

projeto de reforma trabalhista no Congresso Nacional com a alegação de que a reforma nas 

leis trabalhistas gerará empregos para o país, ou seja, ajudará a restabelecer a ordem 

econômica brasileira. A Medida Provisória que modifica as leis trabalhistas foi aprovada na 

Câmara dos Deputados e seguiu para o Congresso Nacional. Na charge 15, apesar de o autor 

apresentar dois PR, há um traço marcante que nos permite identificar a estrutura semiótica 

como sendo a de um processo simbólico sugestivo. Esse traço são os atributos inerentes aos 

PR: há o Portador A (Dick Vigarista- Michel Temer) e o Portador B (Muttley- Eduardo 

Cunha). Eduardo Cunha foi deputado federal e presidente da Câmara dos Deputados antes de 

ser preso na operação Lava Jato.  

Dick Vigarista e Muttley são personagens do desenho Corrida Maluca. Eles são 

conhecidos por estarem sempre prontos a aplicar golpes nos outros competidores. Os golpes 

têm por objetivo fazer com que eles ganhem a corrida. Os personagens são, portanto, 

camaradas de trapaças. A escolha do chargista ao construir a imagem de Temer e de Eduardo 

Cunha através dos atributos dos personagens Dick Vigarista e Muttley evidencia a 

manifestação de um Julgamento Inscrito negativo dos PR com base em valores de estima 

social, pois embora sendo camaradas ou amigos, os personagens usam essa amizade para 

trapacear e obter vantagens, logo eles são ardilosos e trapaceiros. 

A construção da mensagem crítica também se dá no uso dos elementos 

linguísticos que situam o tema da charge e indicam o estado do processo de aceleração da 

votação das reformas. O conteúdo de fala “As REFORMAS estão caminhando” apresenta a 
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palavra REFORMA em caixa alta, o que dá destaque à fala do personagem.  A corrida, nesse 

caso, não é a de carros, mas a que leva à aprovação das reformas propostas pelo governo 

Temer. O chargista avalia o processo como “caminhando”, ou seja, ele mostra que há avanços 

para a aprovação das propostas. Há uma avaliação positiva da proposta, na visão dos PR, o 

que é reforçado pelas expressões faciais e corporais que indicam Felicidade e pela presença da 

onomatopéia de riso (HE!). O uso repetido da expressão onomatopéica HE indica riso 

constante. No entanto, também há uma Apreciação Evocada negativa, na ótica do autor, se 

observamos os significados produzidos pela relação intersemiótica existente. As reformas 

caminharem não é bom para quem vai perder seus direitos. 

A charge 1693 constitui outro exemplo de uso de um processo simbólico sugestivo 

para a produção de um julgamento explícito do PR consciente. O contexto de cultura de 

produção dessa charge corresponde ao período em que a Câmara dos Deputados, após mais de 

dez horas de seção, aprovou o texto-base da reforma trabalhista, que altera pelo menos 100 

pontos das leis do trabalho (CLT). Após a aprovação, o projeto seguiu para votação no 

Senado. Assim como na charge 15, encontramos nesse texto verbiagem/imagem dois PR, um 

Portador A (lobo/Michel Temer) e um Portador B (ovelhas/Reformas).  

 
Charge 16 – Julgamento Inscrito: processo sugestivo 

 
                         Fonte: Jornal O Povo (2017)  

 
O Portador A carrega os atributos de um lobo e o Portador B apresenta os 

atributos simbólicos de ovelhas, quer dizer, o então presidente da república Michel Temer 

ganha os atributos de um lobo, e as Reformas ganham os atributos de ovelhas.  Entendemos 

que o chargista, ao escolher os elementos semióticos que compõem o texto, aposta no 

conhecimento prévio do leitor para construir o julgamento negativo de Michel Temer, o único 
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participante consciente representado. É de conhecimento de boa parte da população que as 

ovelhas fazem parte da cadeia alimentar dos lobos, logo lobos não cuidam de ovelhas, eles as 

devoram.  Da mesma forma, a nossa sociedade tende a associar ovelha à inocência e à pureza, 

uma vez que esse animal era usado em rituais sagrados de sacrifícios no cristianismo. As 

ovelhas na charge simbolizam a inocência de uma presa fácil e o lobo simboliza perigo, por 

conseguinte, Temer é julgado explicitamente como perigoso, enquanto as reformas são 

consideradas presas capturadas. Como tratamos nessa subseção da realização intersemiótica 

avaliativa do subsistema Julgamento, não desenvolveremos a análise avaliativa da entidade 

reformas por tratar-se da realização de uma Apreciação. No entanto, mais uma vez 

encontramos exemplos de que os subsistemas Afeto, Julgamento e Apreciação não ocorrem 

de forma isolada, visto que eles interagem na produção das mensagens. 

 Ademais do processo simbólico sugestivo, o julgamento dos PR pode ser expresso 

através de um processo classificatório como observamos na charge 17. O contexto de cultura 

de produção dessa charge foi o momento em que o TSE rejeitou, por 4 votos a 3, o pedido de 

cassação da chapa de Michel Temer, eleito em 2014. Gilmar Mendes era o presidente do 

tribunal e coube a ele o voto de desempate. A ação contra a chapa Dilma/Temer foi 

protocolada pelo PSDB, partido que acusava a chapa de abuso de poder e de uso de dinheiro 

ilícito, vindo da Petrobrás, durante a campanha eleitoral. O texto verbiagem/imagem utiliza 

uma estrutura de processo classificatório para representar criticamente essa situação. Há, na 

charge, dois participantes: à esquerda o Participante A (Michel Temer) e à direita o 

Participante B (Gilmar Mendes). Ambos estão organizados de forma simétrica, ou seja, a 

mesma distância um do outro e sem diferenciação entre os PR no que se refere a disposição 

em primeiro ou em segundo plano. 

 

Charge 17- Julgamento Inscrito: processo classificatório 

 
                                 Fonte: Jornal O Povo (2017). 
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 O fato de não haver diferenciação de tamanho entre os PR da charge 1794 reflete a 

inexistência de relação Superordinado e Subordinante, já que há uma disposição igualitária 

dos elementos imagéticos no texto. A organização dos elementos visuais indica que ambos os 

PR são pertencentes ao mesmo nível hierárquico ou à mesma categoria social. Sendo assim, 

segundo os valores de estima social, eles são tidos como camaradas ou parceiros. Esse 

entendimento ganha mais consistência quando observamos a representação conceitual dos PR. 

A construção da imagem de Temer e Gilmar Mendes é feita a partir de um Processo 

Simbólico Sugestivo, pois ambos apresentam os atributos de vampiros, graças às vestimentas, 

às cores e aos dentes. Uma crença no tocante a vampiros é que eles saem dos túmulos para vir 

sugar o sangue dos vivos. Segundo a tradição, aqueles que foram vítimas de vampiros 

também se transformam em vampiros: são esvaziados de seu sangue e, ao mesmo tempo, 

contaminados, segundo o dicionário de símbolos Chevalier e Gheerbrant (1997).  As cores 

preto e vermelho simbolizam o mal e o sangue, respectivamente, então, além de parceiros e 

camaradas, os PR são julgados como indivíduos malignos, sugadores. 

 A ideia de camaradagem é reforçada pelo texto (A “sanha cassadora” está sob 

controle... nosso clã está a salvo!), que, apesar de parecer uma legenda e não constar dentro 

das linhas delimitatórias de um balão de fala, é uma fala. O termo “clã” já sinaliza essa 

relação igualitária, pois o vocábulo, segundo Aulete (2004), se refere a um grupo de pessoas 

com o mesmo objetivo, quer dizer, diz respeito a indivíduos pertencentes a uma mesma 

organização social e que visam a mesma meta. Além disso, vemos o uso do vocábulo “nosso”, 

incluindo os PR no grupo. Levando em consideração os elementos analisados no texto 

verbiagem/imagem, entendemos que os PR são avaliados positivamente, através do processo 

classificatório, como camaradas, e julgados negativamente, por meio do processo simbólico 

sugestivo, como malignos e sugadores. 

 Tendo em consideração tudo o que pontuamos até aqui, apresentamos a análise 

avaliativa intersemiótica da categoria Julgamento Inscrito no Quadro 15. 
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Quadro 15 – Análise avaliativa intersemiótica: categoria Julgamento Inscrito 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 Afirmamos, através da análise das charges, que a subcategoria Julgamento 

Inscrito se manifesta com o uso de estruturas conceituais simbólicas e classificatórias. Nesses 

casos, o autor já explicita, através dos atributos dados aos PR ou da sua distribuição espacial, 

o julgamento que ele faz dos envolvidos. Somam-se a isso, o uso de cores e de elementos 

verbais que auxiliam na identificação do indivíduo julgado. Os significados que as cores 

transmitem são extremamente úteis à caracterização do comportamento dos PR, por isso é 

importante analisar as cores com base na sua simbologia, proposta por Heller (2013). 

 Charge 14 Charge 15 Charge 16 Charge 17 
Participantes 
Representados 

Portador 
(Caracol/ 
Gilmar Mendes) 

Portador A (Dick 
Vigarista/Michel 
Temer) e  
Portador B (Mettley/ 
Eduardo Cunha) 

Portador A 
(lobo/Michel 
Temer) e Portador 
B 
(ovelhas/Reformas) 

Portador A (Michel 
Temer) e Portador B 
(Gilmar Mendes) 

Estrutura 
visual 

Processo 
simbólico 
sugestivo 

Processo simbólico 
sugestivo 
 

Processo simbólico 
sugestivo 

Processo simbólico 
sugestivo 
Processo 
classificatório 
Cores 

Descrição Portador 
apresenta os 
atributos 
inerentes a um 
caracol. 
 
 

Portador A tem 
atributos do 
personagem Dick 
Vigarista. 
Portador B tem 
atributos do 
personagem Muttley. 

Portador A, Michel 
Temer, ganha os 
atributos inerentes 
a um lobo. 
Participante B, as 
reformas, ganha os 
atributos inerentes 
às ovelhas. 

Portador A e 
Portador B 
encontram-se 
vestidos da mesma 
forma e em igual 
distância. 
Cores vermelha e 
preta na vestimenta 
dos PR. 

Significado 
visual 

Julgamento 

Inscrito 

Negativo: 

lento, enrolado e 
que esconde 
algo. 

Portadores A e B: 
 
Julgamento Inscrito 

Positivo: camaradas, 
amigos. 

 
Julgamento Inscrito 

Negativo: trapaceiro, 
ardiloso. 

Portador A: 
Julgamento. 

Inscrito Negativo: 

Perigoso 
 

Portadores A e B: 
Julgamento Inscrito 

Positivo: mesma 
categoria social, 
camaradas, 
parceiros. 
Julgamento Inscrito 

Negativo: malignos, 
sugadores. 

Estrutura 
verbal  

TSE 
Julgamento 
Chapa Dilma-
Temer 

As REFORMAS estão 
caminhando. 
 
Onomatopéia: HE! 

 REFORMAS A “sanha cassadora” 
está sob 
controle...nosso clã 
está a salvo! 

Significado 
verbal 

Identifica a 
entidade que 
ganha os 
atributos. 
Situa a temática 
da charge. 

Expressa Apreciação 
Inscrita Positiva para 
os PR > estão 
caminhando. 
 
Gradação: Força/ 
aumento > repetição de 
item lexical. 

Identifica a 
entidade que ganha 
os atributos. 

Expressa 
Apreciação 
Inscrita Negativa > 
sanha cassadora  
Apreciação  
Inscrita Positiva > 
clã> a salvo. 
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 Após a análise e discussão dos recursos pelos quais a subcategoria Julgamento se 

manifesta, apresentamos, na próxima subseção, a análise da ocorrência da subcategoria 

Apreciação. 

 
7.3 Apreciação em textos verbiagem/imagem  

 

 A Apreciação em textos verbiagem/imagem acontece quando há a avaliação de 

coisas. Segundo Economou (2009), ocorre a Apreciação na medida em que há a avaliação de 

fenômenos sociais, naturais ou mentais, lugares, objetos, produtos da ação humana ou dos 

aspectos estéticos do ser humano. Quando há a avaliação apreciativa de um ser consciente, 

não se observa nem o indivíduo nem os seus sentimentos, mas o produto de suas ações, 

pensamentos ou comportamento. Assim como a Atitude e o Julgamento, a Apreciação pode 

ser positiva ou negativa, evocada ou inscrita. Ao longo da seção sobre o Sistema da 

Avaliatividade, discutimos que há uma fronteira tênue entre avaliar o comportamento de uma 

pessoa e apreciar a sua performance ou o produto dessa performance, quer dizer, há uma 

dificuldade em separar as ocorrências de julgamento das de apreciação, visto que elas 

compactuam dos mesmos elementos avaliativos intersemióticos para a sua produção. Dessa 

forma, mesmo que nos exemplos dessa subseção identifiquemos manifestações de Apreciação 

que podem se desdobrar em um Julgamento, não as abordaremos na perspectiva do 

Julgamento, pois o nosso objetivo é discutir a ocorrência da avaliação em alvos não 

conscientes, construídos através do uso dos modos semióticos verbal e imagético.  

 

7.3.1 Apreciação Evocada 

 

 Chamamos de manifestação da Apreciação Evocada em textos verbiagem/imagem 

a avaliação implícita de objetos, lugares, fenômenos sociais, naturais ou mentais, ações ou 

aspectos estéticos humanos. A Apreciação Evocada pode ser positiva ou negativa e pode 

ocorrer por meio de processos de ação, verbal, de elementos circunstanciadores, de 

processo simbólico sugestivo, de Demanda ou de Oferta e da perspectiva do ângulo usado. 

A análise das charges 18 a 24 indica a ocorrência da apreciação implícita em textos 

verbiagem/imagem através desses recursos.  
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 Charge 18 – Apreciação Evocada: processo de ação transacional unidirecional 

              

                                     Fonte: Jornal O Povo (2017). 
 

 O contexto de cultura de criação da charge 1895 é o da divulgação dos vídeos dos 

delatores da Odebrecht96 que relatam o esquema de propina recebido pelo PMDB. Nomes 

como o de Michel Temer e o de Eduardo Cunha são citados na delação. Esse fato político é 

representado no texto verbiagem/imagem através de uma estrutura de ação transacional 

unidirecional, cujo foco não é o comportamento humano, mas o produto dessa ação. O 

PMDB ganha significado por meio de um processo conceitual sugestivo em que os atributos 

de um carro desgovernado são dados ao partido. O paratexto PMDB, inscrito na placa do 

carro, personifica o carro e enfatiza a crítica na charge. Além disso, os circunstanciadores 

(cenário e meio) auxiliam na produção e no entendimento do significado avaliativo do texto. 

O cenário, em primeiro plano, é uma via de sentido único, já que apresenta faixas brancas de 

sinalização no chão, e sem possibilidade de seguir em frente, como adverte a placa de trânsito. 

Em segundo plano, há referência ao Congresso Nacional como podemos observar pela 

representação das suas duas torres e das suas duas semiesferas. Os PR são indivíduos sem 

feições claras, mas que pelo posicionamento das mãos e da boca (bem aberta) parecem 

agitados e gritando. O meio é o carro que salta do chão e não segue as delimitações das faixas 

de rodagem. O carro trafega no meio da via e ocupa as duas faixas.  

 Analisando o processo de ação e os circunstanciadores juntamente com o 

Paratexto, entendemos que o alvo da avaliação do chargista é o partido PMDB não o Ator 

nem o processo. Afirmamos isso porque não há um destaque para o Ator do processo. Ele é 

mostrado de forma não focalizada, a saber, só é mostrada a silhueta de cada PR. Além disso, 
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não há realce ou destaque para as suas emoções, há apenas alguns indícios do comportamento 

do indivíduo. Observamos no texto verbiagem/imagem a ocorrência de uma Apreciação 

Evocada, apesar de que, dependendo da leitura realizada, o leitor pode optar por observar os 

PR e seus sentimentos ou comportamentos. Optamos por focar na situação do partido político 

PMDB. A desorientação do movimento e do posicionamento do carro, o cenário, o Paratexto, 

o quase apagamento do Ator e a sombra do comportamento dos outros PR envolvidos, nos 

levam a entender que o alvo da crítica do chargista é o PMDB, apreciado negativamente 

como desorientado, sem rumo e com conflito interno entre os seus ocupantes.  

 Entendemos que os processos de ação não são os únicos recursos capazes de 

evocar uma avaliação apreciativa, uma vez que o uso de elementos circunstanciadores 

também pode alcançar esse significado, como veremos na análise da charge 1997. 

  A situação de produção dessa charge são os escândalos produzidos a partir das 

denúncias dos empresários da JBS na operação Lava Jato. Joesley Batista e os executivos da 

JBS fizeram delações premiadas e envolveram os nomes de Michel Temer, presidente do 

Brasil e político do PMDB, e Aécio Neves, senador do PSDB de Minas Gerais. Os delatores 

revelaram detalhes do esquema de propina entre a empresa e 28 partidos políticos brasileiros. 

Joesley apresentou gravações que envolviam diretamente o ex-presidente do Brasil e o 

senador Aécio Neves no crime de corrupção. Temer era acusado de pagar pelo silêncio do 

então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e Aécio era acusado de pedir 2 milhões ao 

empresário da JBS.  Diante do ocorrido, o chargista não tece sua crítica por meio de estruturas 

narrativas, mas, sim, de um processo simbólico sugestivo, de elementos circunstanciadores 

(cenário e meios) e do paratexto.  

 

 Charge 19 – Apreciação Evocada: elementos circunstanciadores 

 

                 Fonte: Jornal O Povo (2017). 
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 O processo simbólico sugestivo apresenta o Portador (JBS) que ganha o 

significado do atributo (guilhotina). Entendemos que, em uma apreciação explícita, a JBS é 

avaliada negativamente como aquela que corta cabeças ou que elimina. O cenário é composto 

por elementos em primeiro plano, os cestos (meio), e por um elemento em segundo plano, a 

guilhotina. Há o uso de dois Paratextos que identificam as funções ou os fins de cada 

elemento citado. A guilhotina apresenta a inscrição JBS, os cestos levam os nomes dos 

políticos Michel Temer e Aécio Neves. Se formos analisar a situação em que se encontram os 

dois políticos citados, encontramos uma apreciação negativa evocada. O elemento guilhotina 

só tem uma função: decapitar, assim como os cestos só têm uma função nesse cenário: 

capturar as cabeças cortadas. Essa era a punição para os crimes cometidos, sendo assim, se os 

elementos simbolizam ou recuperam a ideia de morte, logo entendemos que, por uma questão 

de valores de nossa sociedade, a morte não é símbolo de algo positivo, visto que também pode 

ser relacionada com algo que oferece risco.  

 Levando em consideração todos os elementos imagéticos e linguísticos 

supracitados na análise do texto, entendemos que a situação dos dois políticos é avaliada 

negativamente como perigosa, já que eles estão a ponto de perder a cabeça. O valor de 

perigo é reforçado no uso da cor vermelha no nome da empresa JBS. Como já discutimos ao 

longo desse trabalho, a cor vermelha é usada quando se quer emitir valor de alerta e de perigo. 

 Estruturas narrativas cujos atores da ação aparecem apagados ou pouco visíveis 

são recursos pelos quais o subsistema Apreciação ocorre de forma explícita. Apresentamos 

como exemplificação disso a charge 2098, produzida em meio às notícias de escândalos de 

corrupção envolvendo empresas e políticos.  

Charge 20 – Apreciação Evocada: Evento 

         
                                      Fonte: Jornal O Povo (2017).  
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 No texto verbiagem/imagem, identificamos um processo verbal, expresso por um 

balão de fala (CORRUPÇÃO À VISTA!), cujos elementos tipográficos estão em caixa alta. O 

uso das letras em tamanho maior tem como um dos seus significados o valor de grito, sendo 

assim, entendemos que há a representação de um Orador que grita. Apesar de percebermos a 

presença de um Orador, ele não é destacado, já que identificamos apenas a sombra desse 

indivíduo. O quase apagamento do Orador sugere que o centro da crítica não é ele e aponta 

para a possibilidade de os outros elementos que compõem o texto ou o conjunto significativo 

de todos esses outros elementos serem o alvo da avaliação crítica do autor. Identificamos, na 

estrutura da imagem, além do processo verbal, um Evento, expresso por um navio que 

navega, mas sem que possamos visualizar quem o comanda. O apagamento de quem pratica a 

ação indica que ele, o comandante, também não é o alvo da avaliação crítica do autor. Dessa 

forma, entendemos que nenhum dos PR conscientes é o alvo da avaliação e que, por 

conseguinte, não há um julgamento do comportamento dos PR, mas a ocorrência de uma 

Apreciação na construção da mensagem crítica da charge. 

 A mensagem crítica nos parece que é construída e apresentada mediante os 

elementos circunstanciadores cenário e meio, juntamente com o conteúdo do processo 

verbal. O cenário é o mar que rodeia a representação de um mapa semelhante ao da América 

do Sul. O mar é representado pela cor azul em diferentes saturações, já o continente pelas 

cores laranja e amarelo, símbolos de terra e sol, respectivamente. A representação que se 

assemelha ao mapa do Brasil ganha uma maior saturação, está na cor laranja, o que destaca o 

lugar. A escolha da cor que destaca o Brasil indica que esse é o alvo da avaliação do autor, ele 

é o centro da sua crítica.  A cor laranja ainda pode denotar perigo, quer dizer, o país pode ser 

entendido como em uma situação de perigo. O meio é o navio cuja vela apresenta o símbolo 

da Cruz da Ordem de Cristo, uma cruz vermelha, instituída no reinado de D. Dinis, que foi 

usada em navios lusitanos que objetivavam expandir o domínio português. A relação navio 

português/ mapa do Brasil remota à colonização do país e dá a entender que havia, desde a 

sua invasão pelos portugueses, desvios de dinheiro e corrupção. Encontramos, portanto, uma 

Apreciação Evocada Negativa do Brasil que é avaliado implicitamente como um país 

corrupto desde a sua colonização e em perigo. 

 O texto verbiagem/imagem presente na charge 21 é produzido quando as noticias 

sobre a empresa JBS ganham os jornais brasileiros informando o crescimento da empresa com 

unidades por todo o país. Somado ao crescimento da empresa estão os escândalos de 

corrupção.  Na charge, encontramos o julgamento negativo explícito do empresário da JBS, 

Joesley Batista, por intermédio de um processo simbólico sugestivo, em que recaem sobre o 
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PR os atributos de um cachorro cheio de pulgas que, ao se coçar, espalha suas pulgas e sujeira 

por todo o mapa do Brasil. Apesar de encontrarmos elementos que nos permitem caracterizar 

o comportamento do PR, esse não será o alvo de nossa discussão já que temos apresentado as 

ocorrências de Julgamento na subseção 7.2. Utilizaremos esses atributos para tratarmos da 

manifestação da Apreciação Evocada na charge 2199. 

 

Charge 21 – Apreciação Evocada: cenário 

 
Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 
 O PR está sentado e se coçando em cima de um local cujo formato é semelhante 

ao mapa do Brasil. Ao se coçar, o PR lança pulgas em toda a extensão do mapa do Brasil. 

Levando em consideração o contexto político do país e o conhecimento de mundo que 

relaciona pulgas à sujeira e a coisas negativas como doenças e infecções, entendemos que o 

chargista constrói a mensagem que o mal lançado pelo PR (Joesley Batista) recai sobre todo o 

território brasileiro ou que ele está espalhado por todo o país. O mal é a corrupção. Tendo 

como foco o cenário, podemos afirmar que o mapa significa que o Brasil está tomado por 

corrupção em todos os seus domínios. Dessarte, há a manifestação de uma Apreciação 

Evocada Negativa do Brasil, avaliado como repleto de corrupção. 

  A charge 22 se refere ao momento em que o ex-ministro da Casa Civil José 

Dirceu, preso durante a Operação Lava Jato, é liberado pelo STF para cumprir pena em seu 

domicílio em Brasília. Esse episódio é representado através de um processo transacional 

unidirecional, de um processo simbólico sugestivo e de elementos circunstanciadores. O 

PR (José Dirceu) apresenta como inerente a ele os atributos de um pássaro, que voa da gaiola 

(STF) que o prendia. Supomos, pelas características da plumagem da ave, tratar-se de um 
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urubu, ave cuja imagem é relacionada à podridão e à sujeira. Em nossa cultura, ações 

criminosas são relacionadas aos mesmos valores. Como o alvo de nossa análise são os 

participantes não conscientes, analisaremos os elementos circunstanciadores. 

  
Charge 22 - Apreciação Evocada: meio 

 
Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 

Na charge100, não há descrição do cenário, apenas há, em segundo plano, um 

fundo branco e o meio, a gaiola, que apresenta uma etiqueta de identificação com o Paratexto 

(STF). Através de um processo simbólico sugestivo, o STF ganha os atributos de uma gaiola 

de porta aberta, quer dizer, o STF é avaliado como quem abre as portas ou como quem 

garante a liberdade ao urubu José Dirceu. Tendo em mente o contexto de cultura de produção 

da charge e a repercussão dos crimes de corrupção na política brasileira, acreditamos que o 

chargista aprecia implícita e negativamente o STF ao avaliá-lo como quem libera 

criminosos. Se continuarmos a análise da charge, a Apreciação Evocada se desdobra no 

julgamento do PR. O PR, que recebe os atributos simbólicos de um urubu, é avaliado, 

portanto, como um criminoso. A mensagem crítica é construída por meio da relação de todos 

os elementos semióticos supracitados. Nesse exemplo, encontramos a realização de uma 

Apreciação com PR explícito, o que mostra ser possível a ocorrência tanto de um Julgamento, 

quanto de uma Apreciação. 

 Acreditamos que a relação entre os PI também pode ser implicitamente apreciada, 

quer dizer, a relação entre os PR e o leitor da charge também pode ser o alvo avaliativo. 

Defendemos que isso ocorre por intermédio dos processos de reação e do tipo de Contato se 
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em Demanda ou em Oferta, segundo as categorias propostas por Kress e Van Leeuwen 

(2006). Os modos de realização dessa avaliação são discutidos na análise das charges 23 e 24. 

 A charge 23101 trata do momento político em que há a discussão da reforma 

trabalhista, proposta pelo presidente da república Michel Temer, nas casas legislativas do 

país. O texto verbiagem/imagem apresenta uma intertextualidade com a narrativa bíblica da 

crucificação de Jesus Cristo. Vejamos: 

 
Charge 23 – Apreciação Evocada: Demanda 

                           

 
                                           Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 

 O enredo bíblico, com o qual a charge faz uma intertextualidade, conta que o 

governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, deixou a cargo da população a condenação de 

Cristo à morte. Ele, ao lavar as mãos, eximiu-se da responsabilidade pela morte de Jesus.  O 

chargista constrói essa narrativa por meio dos elementos circunstanciadores (cenário e 

meio), do processo simbólico sugestivo e do Paratexto. O cenário é um local aberto com 

plantas e rochas, os meios são uma cruz e uma pia de lavar as mãos. Há o uso de um Paratexto 

(DIREITOS DO TRABALHADOR) que toma o lugar do crucificado, pois está no centro da 

cruz. O processo simbólico sugestivo apresenta o PR (Michel Temer) que ganha os atributos 

de Pôncio Pilatos. Como não é objetivo dessa subseção tratar do julgamento do 

comportamento do PR, não aprofundaremos a análise da representação de Temer. Nosso foco 

é a apreciação evocada da relação entre leitor e PR por meio do processo de reação.  

 O PR olha diretamente para o leitor, o que configura a realização de Contato por 

Demanda. Esse tipo de representação indica que há um vínculo direto entre o PR e o leitor. 

Ao indicar o nível da relação entre eles, ocorre a avaliação do status da relação. Nesse caso, o 
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PR em ângulo frontal evoca a ideia de que a relação social entre os PI é direta, quer dizer, 

há uma relação íntima, um maior envolvimento entre o participante e o observador.  

 Enquanto a charge 23 apresenta um texto verbiagem/imagem que evoca a ideia de 

uma relação íntima entre os PI, na charge 24102, há a representação da relação impessoal entre 

leitor e participantes representados. 

 

Charge 24- Apreciação Evocada: Oferta 

 

                  Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 

 Percebemos que o chargista constrói sua crítica por meio dos processos de ação, 

verbal e de reação. Como estamos analisando a avaliação implícita das relações sociais entre 

os PI, fixamos nossas observações no processo de reação. A charge 24 apresenta um processo 

de reação transacional bidirecional, pois os PR se olham. No entanto, esses olhares estão 

restritos aos personagens do processo e não se dirigem ao leitor. De acordo com o que 

discutimos sobre a GDV, isso é uma ocorrência de Contato por Oferta. Defendemos que a 

representação dos PR em Oferta permite avaliar implicitamente a relação entre os PI como 

impessoal. O ângulo oblíquo usado na representação sugere o distanciamento entre leitor e 

participantes. O leitor só observa a imagem e os PR não estabelecem nenhum tipo de relação 

com ele. Dessa forma, entendemos que há uma Apreciação Evocada da relação entre os PI, 

apreciada como distante. O valor positivo ou negativo dessa apreciação depende da leitura 

realizada e dos valores sociais do leitor.  

 Levando em consideração as análises feitas nessa subseção, percebemos que a 

Apreciação Evocada nos textos verbiagem/imagem ocorre quando há o apagamento ou o não 
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realce dos PR. Esse apagamento ou não realce dos PR faz com que os elementos inanimados 

ganhem destaque e que haja uma maior possibilidade de o foco avaliativo ser qualquer um 

deles.  Há ainda a possibilidade da existência de um PR que ajude a compor o significado da 

narrativa. Nesses casos, o texto multissemiótico constrói o Julgamento do PR e a Apreciação 

de um ser inconsciente que faça parte da composição. Apresentamos, no Quadro 16, os 

elementos dos modos semióticos imagético e verbal que interagem para a produção dos 

significados avaliativos apreciativos implícitos. 

 

Quadro 16 – Análise avaliativa intersemiótica: categoria Apreciação Evocada 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Charge 18 Charge 19 Charge 20 Charge 21 
Participantes 
Representados 

Não há realce do PR. Não há PR. Não há realce do 
PR. 

Há o PR, mas 
ele não é o 
único alvo. 

Estrutura visual Processo de ação 
transacional 
unidirecional 
 
Circunstanciadores:  
Cenário e Meio 

Processo simbólico 
sugestivo 
 
 
Circunstanciadores:  
Cenário e Meio 

Evento 
 
Processo verbal 
 
Circunstanciadores:  
Cenário e Meio 
 
Cor 

Processo de 
ação 
transacional 
unidirecional 
 
Processo 
simbólico 
sugestivo 
 
Circunstancia 
dores:  
Cenário e 
Meio 
 

Descrição Carro trafega de 
forma não linear. Os 
ocupantes do carro 
são representados 
apenas pelas suas 
silhuetas. 

O Portador JBS 
adquire os atributos 
de uma guilhotina. 

Navio português 
indo em direção ao 
Brasil. 
 
Orador desfocado. 
 
Maior saturação na 
cor usada no mapa 
do Brasil. 

Mapa do 
Brasil coberto 
por pulgas e 
sujeiras. 

Significado 
visual 

Apreciação Evocada 

Negativa: PMDB está 
desorientado e com 
conflitos internos. 

Apreciação 

Evocada Negativa: 
JBS corta cabeças, 
ou seja, é perigosa 
para culpados de 
crime. 

Apreciação 

Evocada Negativa: 
Brasil é um país 
corrupto desde a 
sua colonização. 

Apreciação 

Evocada 

Negativa: 

Brasil tomado 
pela 
corrupção. 

Estrutura verbal  PMDB JBS 
Temer 
Aécio 

Corrupção à vista JBS 

Significado 
verbal 

Identifica a entidade 
que ganha os 
atributos. 

Identifica a 
entidade que ganha 
os atributos. 

Expressa 
Apreciação 
Inscrita Negativa 
> corrupção. 

Identifica a 
entidade que 
ganha os 
atributos. 
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  Reiteramos que, apesar de as charges apresentarem outros elementos que 

possibilitam a manifestação de emoções ou que evoquem julgamentos dos PR, marcamos, em 

nossa análise, apenas os alvos que são passíveis de apreciação, a saber, lugares, objetos, 

instituições, situações e produtos da ação humana ou mentais. Seguimos com a apresentação 

dos pontos a serem observados em uma análise intersemiótica avaliativa de Apreciação 

Evocada. Vejamos o Quadro 17: 

 

Quadro 17 – Análise avaliativa intersemiótica: categoria Apreciação Evocada II 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 A análise realizada indica que ocorre a Apreciação Evocada quando um ser não 

consciente é avaliado implicitamente. As relações entre os PI também podem ser apreciadas 

de maneira velada. Os recursos semióticos imagéticos e verbais constroem uma narrativa ou 

uma representação simbólica que fazem com que o leitor produza uma apreciação dos seres 

não consciente ou da relação entre PR e leitor.  

 Assim como no Julgamento, a subcategoria Apreciação se dá de maneira Evocada 

ou Inscrita, passemos para a análise da manifestação da Apreciação Inscrita. 

 Charge 22 Charge 23 Charge 24 
Participantes 
Representados 

Há PR, mas ele não é o 
único alvo avaliativo. 

Há PR (Reator e Portador) Há PR (Reator) 

Estrutura visual Processo transacional 
unidirecional 
 
Processo simbólico 
sugestivo  
 
Circunstanciadores 

Processo simbólico 
sugestivo 
 
Processo de reação 
 
Circunstanciadores: 
Cenário e Meio 
 
Contato: Demanda 
 
Ângulo frontal 

Processo de ação 
transacional unidirecional 
 
Processo verbal 
 
Processo de reação 
 
Contato: Oferta 
 
Ângulo oblíquo 

Descrição STF ganha os atributos 
de uma gaiola de porta 
aberta. 

O PR olha diretamente 
para o leitor. 

 

O PR não olha nem 
gesticula diretamente para o 
leitor. 

Significado visual Apreciação Evocada 

Negativa: quem libera 
criminoso. 

Apreciação Evocada 

Positiva: relação íntima 
entre leitor e PR. 

Apreciação Evocada Negativa 

ou Positiva: relação 
impessoal entre leitor e PR. 

Estrutura verbal  STF DIREITO DO 
TRABALHADOR 

Se a lava jato acabar com a 
corrupção, ninguém vai 
querer ser político neste país. 

Significado 
verbal 

Identifica a entidade 
que ganha os atributos. 

Expressa Apreciação 
Inscrita Positiva > do 
trabalhador. 
 
Situa a temática da charge. 

Expressa Apreciação 
Evocada Positiva > acabar 
com a corrupção. 
 
Julgamento Inscrito> 
político 
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7.3.2 Apreciação Inscrita 

  

 Ocorre uma Apreciação Explícita nos textos verbiagem/imagem quando há uma 

avaliação clara de objetos, lugares, instituições, fenômenos sociais ou naturais, produto da 

ação humana e dos processos mentais ou aspectos estéticos humanos. Acreditamos que a 

Apreciação Inscrita pode ser positiva ou negativa e se manifesta por intermédio dos processos 

analíticos, processos simbólicos sugestivos, principalmente, no que se refere aos aspectos 

composicionais de lugares e objetos, de Eventos, dos elementos circunstanciadores e da 

simbologia das cores.  

 O contexto de cultura de produção da charge 25103 é o momento em que ocorre o 

depoimento de delação premiada do ex-executivo da Odebrecht Benedito Júnior. O delator 

cita o nome de vários políticos que participavam do esquema de propina para a realização de 

obras públicas e de doações ilegais de dinheiro à campanha de políticos, evidenciando os 

esquemas de corrupção no país. A charge não apresenta nenhum PR explícito, há apenas o uso 

de elementos circunstanciadores na construção da mensagem.  

 

Charge 25 – Apreciação Inscrita: processo analítico 

 
                         Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 

 A escolha do chargista em não apresentar PR nos permite concluir que o alvo da 

avaliação na charge nem são os sentimentos nem é o comportamento de um ser consciente, 

ocorrendo, portanto, uma Apreciação. O chargista opta por destacar no texto os elementos 

circunstanciadores (Cenário e Meio). O cenário da charge é composto por um elemento em 

primeiro plano, uma placa (meio), e por uma construção em ruínas, semelhante às edificações 

                                                             
103 Disponível em: https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/. Acesso em 20/04/2017. 

https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/


161 

do Congresso Nacional, em segundo plano. O Congresso Nacional do Brasil é o centro do 

poder legislativo, já que congrega a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, casas do 

poder político do país. O Paratexto presente na placa (Esta obra está sendo desconstruída pela 

ODEBRECHT) é a única referência explícita a um Ator do processo de ação “desconstruir”, 

visto que encontramos uma estrutura na voz passiva, cujo agente é a Odebrecht.  

 A mensagem crítica da charge é produzida pelo uso de um processo analítico que 

utiliza os atributos de uma construção em ruínas para significar o estado do poder legislativo 

brasileiro.  O todo é o Portador Congresso Nacional, e as partes em ruínas são os Atributos 

Possessivos. No entanto, se levarmos em consideração o contexto de cultura de produção da 

charge, podemos ponderar que o alvo da avaliação do chargista não é o lugar, mas os que nele 

atuam, os congressistas. Acreditamos que o chargista se utiliza de uma metonímia em que 

toma continente/conteúdo para avaliar a situação dos políticos brasileiros, já que as denúncias 

citam alguns nomes políticos. Dessa forma, o poder legislativo do Brasil é apreciado 

negativamente e de forma explícita como destruído ou em ruínas. Além disso, o chargista 

explicita quem causa esse estado, a Odebrecht. O nome da empresa ganha destaque pelo 

formato da tipografia e pela cor utilizada. A cor vermelha e as letras em caixa alta destacam a 

responsável pela desconstrução da imagem dos congressistas. 

 Ainda nesse contexto de cultura temos a produção da charge 26104. A mensagem 

avaliativa crítica da charge é construída por meio dos elementos circunstanciadores (cenário 

e meio), de um processo simbólico sugestivo e de um Evento. O cenário apresenta, em 

primeiro plano, uma betoneira (meio) e, em segundo plano, construções que se assemelham às 

edificações do Congresso Nacional.  A charge não apresenta PR e não faz qualquer referência 

a ele, o que constitui a realização de um Evento.  

Charge 26- Apreciação Inscrita: evento 

 

            Fonte: Jornal O Povo (2017).  
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 A Odebrecht, através de um processo simbólico sugestivo, ganha os atributos de 

uma betoneira que despeja lama no congresso. O Paratexto (ODEBRECHT), inscrito na 

betoneira, apresenta seus elementos tipográficos destacados através da combinação das cores 

branco e vermelho.  O branco é a cor usada para realçar o fundo vermelho. Heller (2013) 

chama a atenção para o fato de que a cor vermelha é utilizada em mensagens de perigo. Na 

charge, há apenas a realização e o produto de um processo de ação, já que não há indicação de 

um Ator consciente. Tratando-se de um Evento, entendemos que o alvo da avaliação do autor 

tanto pode ser a ação de derramar lama como quem é atingido por essa lama, no caso, a 

Odebrecht e o Congresso Nacional, respectivamente.  

 É perceptível que há um mar de lama ao redor do Congresso, além disso, há partes 

da construção que estão banhadas de lama. Em nossa cultura, a lama é considerada suja. A cor 

marrom, característica da lama, também é relacionada ao sujo e ao excremento, logo, a lama 

adquire um valor negativo em nossa sociedade. A corrupção também pode ser entendida 

como um ato sujo. Levando em consideração os elementos contextuais de produção da 

charge, defendemos que a lama remete à corrupção e que o fato de o Congresso ser 

representado envolto de lama significa que ele está envolto em corrupção ou atolado nela. 

Acrescentamos a isso, a possibildiade de avaliação da Odebrecht como quem despeja a lama 

da corrupção no congresso. Defendemos, portanto, que há na charge 26 uma Apreciação 

Inscrita negativa do Congresso brasileiro, avaliado como envolto por corrupção. O Congresso, 

em um recurso metonímico, remete aos políticos brasileiros, por conseguinte, eles também 

são julgados como corruptos. Essa ocorrência manifesta uma avaliação intersemiótica de 

Julgamento Evocado Negativo.  

 Acreditamos que aspectos estéticos de PR também podem ser apreciados desde 

sua aparência física até a sua vestimenta. Encontramos, nas charges 27105 e 28, exemplos de 

manifestação avaliação inscrita da roupa dos PR. 
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              Charge 27- Apreciação Inscrita: vestimenta 

                               Fonte: Jornal O Povo (2017).  

             A charge 27 apresenta dois PR: Michel Temer, presidente do Brasil, e Torquato 

Jardim, indicado a ministro da justiça no governo Temer. Ainda que não haja o recurso de 

balão de fala, percebe-se um conteúdo de fala em “Agora você faz o seu papel... conforme o 

meu script!”, esse processo verbal pode ser atribuído a Temer. Observando a distribuição 

espacial dos participantes no texto verbiagem/imagem, percebemos que eles se encontram 

organizados de forma simétrica, o que evidencia que nenhum dos participantes é considerado 

como hierarquicamente superior ao outro. Porém, no modo verbal, o conteúdo de fala 

imprime uma hierarquia entre os PR, já que um deles fará o que o outro disser.  O fato é que a 

charge apresenta participantes que ocupam cargos de alto escalão na política brasileira, logo 

as suas vestimentas devem estar de acordo com o nível do cargo que ocupam e devem refletir 

a formalidade de seus cargos. O detalhamento das partes que compõem a roupa, o uso das 

cores e o estilo do sapato refletem essa avaliação. 

 Os PR usam terno, gravata e sapato social. A cor predominante das vestimentas é 

preta. Califa, guia espiritual na comunidade islâmica, usava manto preto e só se podia ir ao 

palácio vestido de preto. E era com vestimentas pretas que os notáveis frequentavam a 

mesquita. Portanto, roupas pretas eram roupas de honra. Retomando o que discutimos a 

respeito da simbologia das cores, o preto é considerado, dentro dos padrões da moda 

ocidental, a cor da elegância. Os especialistas em moda afirmam que não há como errar no 

estilo ao usar peças de roupa na cor preta, por isso, geralmente, roupas de estilo fino como 

smokings e vestidos de festa são nessa cor. A cor preta dos ternos entra em acordo cromático 

com a cor branca das camisas dos PR e dá o tom de clássico. No entanto, o uso de gravatas 

coloridas indica que, apesar de clássica, a roupa não é retrograda nem antiquada. Isso posto, 
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entendemos que as roupas são avaliadas como clássicas, mas modernas. Dessa forma, 

defendemos que há uma Apreciação Inscrita Positiva das roupas dos PR. 

 Enquanto a charge 27 aprecia as roupas dos PR como roupas clássicas, a charge 

28106 apresenta as vestimentas dos PR de acordo com os atributos possessivos lançados aos 

Portadores (Michel Temer e o tucano PSDB). O contexto de produção dessa charge diz 

respeito ao momento em que há denúncias da Procuradoria Geral da República (PGR) contra 

o então presidente Michel Temer. As denúncias são por organização criminosa, corrupção 

passiva e obstrução da justiça. Na Câmara dos Deputados, o PSDB avalia a permanência ou 

não do partido na base aliada do governo federal. No entanto, após idas e vinda, o PSDB 

decide permanecer na base aliada do governo. Nesse contexto, o chargista produz a 

mensagem crítica através do circunstanciador cenário, de um processo de ação transacional 

bidirecional e de um processo simbólico atributivo.  

 

Charge 28- Apreciação Inscrita: vestimenta II 

 
                                     Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 Os elementos que compõem o cenário (bandeirinha, fogueira e balão de São João) 

ajudam na construção das avaliações das roupas e dos acessórios dos PR. Esses elementos, 

juntamente com a data de publicação da charge, permitem limitar temporalmente o período 

festivo e relacionar o texto chárgico às festas juninas. Temer (PMDB) e o tucano, símbolo do 

PSDB, são representados dançando próximos à fogueira de São João. Acima deles, há um 

balão escrito CRISE. O elemento linguístico aprecia explicitamente a situação em que se 

encontram os PR.  
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   Temer é representado com uma roupa estilo caipira, lenço no pescoço, calça e 

blusa remendadas, sapato marrom e chapéu de palha. O uso das cores laranja, verde e marrom 

remete ao clima da festa junina, em razão de que elas podem simbolizar terra (marrom), fogo 

(laranja) e casca do milho (verde), conforme sugere Heller (2013) para a simbologia das 

cores. Nesse caso, há uma Apreciação da roupa de Temer quanto a sua composição e ao seu 

valor, já que o chargista apresenta a roupa de forma detalhada e, dentro do contexto cultural 

em que a charge foi produzida, ela é valorada como roupa junina.   Sendo assim, na charge 

28, há uma Apreciação Inscrita positiva da roupa de Temer. 

 Após a análise das charges 25 a 28, apresentamos, no Quadro 18, o resumo de 

nossas considerações no que tange à realização da subcategoria Apreciação em textos 

verbiagem/imagem. 

 

Quadro 18 – Análise avaliativa intersemiótica: categoria Apreciação Inscrita 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Charge 25 Charge 26 Charge 27 Charge 28  
Participantes 
Representados 

Não há PR. Não há PR. Dois PR. O alvo é a 
roupa dos 
participantes. 

 Dois PR. O alvo é a 
roupa de um dos 
participantes. 

Estrutura 
visual 

Processo analítico 
 
Circunstanciadores: 
Cenário e meio 
 
Cores branco e 
vermelho. 

Processo simbólico 
sugestivo 
 
Circunstanciadores: 
Cenário e meio 
 
Evento 
Cores marrom, 
branco e vermelho. 

Processo simbólico 
atributivo 
 
Processo verbal 
 
Processo 
classificatório 
 
Cores preto, azul e 
vermelho. 

Processo simbólico 
atributivo 
 
Processo de ação 
transacional 
bidirecional 
 
Circunstanciadores 
(cenário e meio) 

Descrição Congresso Nacional 
em ruínas, a 
construção apresenta 
inúmeras rachaduras. 

Congresso Nacional 
cercado por lama. 

PR usam terno na cor 
preta e gravatas 
coloridas. 

Os PR dançam 
próximos a uma 
fogueira de São 
João. 

Significado 
visual 

Apreciação Inscrita 
Negativa: poder 
legislativo destruído. 

Apreciação Inscrita 

Negativa: corrupção 
por todos os lados do 
poder legislativo do 
Brasil. 

Apreciação Inscrita 

Positiva: roupas 
clássicas, mas atuais. 

Apreciação Inscrita 

Positiva: roupas 
juninas. 

Estrutura 
verbal  

Esta obra está sendo 
desconstruída pela 
ODEBRECHT. 

ODEBRECHT Agora você faz o 
seu papel... 
conforme o meu 
script! 

CRISE 

Significado 
verbal 

Expressa 
Apreciação Inscrita 
Negativa> 
desconstruída. 
 
Indica o responsável 
pela destruição. 

Identifica a entidade 
que possui os 
atributos simbólicos 
intrínsecos a ela. 
 
Indica o responsável 
pela destruição. 
Situa a temática da 
charge. 

Expressa 
Julgamento 
Evocado Negativo 
> faz seu papel. 
(Ator/ falso) 
>  conforme o meu 
script (Comanda a 
farsa) 

Situa a temática da 
charge. 
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 Assim como ocorre na Apreciação Evocada, também identificamos a 

possibilidade de haver uma Apreciação Inscrita em textos verbiagem/imagem que apresentam 

o realce de PR conscientes. Nessas ocorrências, o alvo da avaliação não são as emoções nem 

o comportamento dos PR, mas, sim, são as características estéticas do indivíduo ou das suas 

vestimentas.  

 Após a análise das manifestações do subsistema Atitude, passemos a observação 

dos recursos pelos quais o subsistema Gradação se realiza em textos verbiagem/imagem. 

 
 

7.4 Gradação em textos verbiagem/imagem  

 

A Gradação em textos verbiagem/imagem ocorre quando há a maximização ou a 

mitigação da força avaliativa de semioses que representam qualidades e processos assim 

como entidades (abstratas ou concretas). Da mesma forma que acontece nos textos verbais, 

esse subsistema incide em recursos intersemióticos que manifestam, por exemplo, o 

subsistema Atitude, foco de nossa observação. Defendemos que a graduabilidade dos 

significados avaliativos, em textos que apresentam uma estrutura composta por signos 

imagéticos estáticos e verbais, só se manifesta por meio da Força, não ficando ainda claro, a 

nosso ver, como o Foco poderia acontecer. Acreditamos que esse deve ser um ponto a ser 

pesquisado em trabalhos futuros.  

A graduabilidade da força das avaliações presentes nos textos utiliza elementos 

intersemióticos que denotam intensificação e quantificação. Mapeamos a realização da força 

dos significados avaliativos e concluímos que ela é alcançada através de alguns recursos 

semióticos tais como a repetição de elementos, a intensificação numérica e a quantificação 

por extensão, volume e quantidade. Não dividimos a ocorrência da Força em textos 

verbiagem/imagem nas opções Isolamento e Fusão, porque entendemos que esse tipo de 

composição semiótica é um todo de sentido, estando todas as partes que a compõem fundidas 

ou interligadas na produção do significado. Ao logo dos exemplos apresentados nessa 

subseção, esclareceremos a realização de cada um dos recursos semióticos usados na 

construção da força avaliativa e quais os significados por eles gerados. 

 

7.4.1 Gradação: aumento da força avaliativa  

 

Em textos verbiagem/imagem, o aumento da força avaliativa atitudinal, 

apreciativa e de julgamento pode ocorrer através da repetição de elementos pertencentes a 
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uma mesma categoria experiencial ou a um mesmo campo semântico. A charge 29107 é 

um exemplo de realização do aumento da força avaliativa por meio de um desses recursos, no 

caso, o da repetição de elementos pertencentes a uma mesma categoria experiencial. O 

contexto de cultura de produção dessa charge é o aumento dos índices de desemprego no 

Brasil, logo, o chargista usa esse fato para expressar a sua visão crítica do assunto. 

Defendemos que a charge expressa marcas avaliativas apreciativas por intermédio dos 

elementos circunstanciadores (cenário e meio), de dois processos de ação e de um Paratexto. 

Além disso, acreditamos que a força apreciativa do texto é maximizada pela repetição dos 

elementos calças. 

Charge 29 – Aumento da força: repetição de elementos 

 

                              Fonte: Jornal O Povo (2017).  
 

Como podemos observar, o cenário da charge é composto por dois planos: o 

primeiro apresenta um varal com uma sequência de calças masculinas dispostas uma após a 

outra e o segundo plano contém dois PR que praticam ações. O meio utilizado para a 

realização de uma das ações dos PR é uma pia de lavar roupa. Enquanto um dos PR parece 

lavar algo, o outro olha e segura uma calça. Os participantes representados não têm suas 

expressões faciais ou detalhes corporais expostos, já que o chargista escolhe mostrar apenas a 

silhueta dos PR, sem descrever seus detalhes. Ao longo da subseção que trata da Apreciação, 

vimos que esse tipo de escolha sugere que o alvo avaliativo da mensagem não são os 

sentimentos nem as ações do indivíduo representado. Dessa forma, identificamos que a 

estrutura narrativa da charge 29 se configura através de dois processos de ação não 

transacionais visto que as ações dos PR não são dirigidas a nenhum dos participantes e não há 

Beneficiário.  
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O Paratexto “Desemprego bate novo recorde e já atinge 13,5 milhões no Brasil.” 

se une aos elementos circunstanciadores e aos processos de ação para construir a temática 

crítica do autor e assinalar as marcas avaliativas dos subsistemas Apreciação e Gradação por 

Força.  O item lexical “desemprego” marca a apreciação explícita do autor em relação aos 

índices avaliados, e os elementos léxico-gramaticais “bate novo recorde” e “ 13,5 milhões” 

amplificam a força dessa avaliação. Assim como os elementos linguísticos expressam marcas 

do aumento ou da diminuição da força avaliativa, defendemos que os elementos imagéticos 

também têm condições de expressar essa graduabilidade avaliativa. Observando a charge 29, 

visualizamos que cada peça de roupa presa ao varal possui a mesma modelagem, tamanho, 

nuances de cor azul e marca na parte traseira, semelhante à sola de um sapato. Sendo assim, 

entendemos que há a representação de elementos pertencentes a uma mesma categoria, que é 

a de vestuário. É importante pensarmos na motivação da escolha do chargista pelas diferentes 

nuances de cor azul, cor que, em nossa cultura, é associada ao gênero masculino. Se o 

chargista utiliza as nuances dessa cor tendo em consideração essa associação cromática, 

podemos inferir que as peças são pertencentes ao vestuário masculino.  A sequência de calças 

masculinas apresenta uma diferenciação quanto à variação da localização e o grau de 

inclinação da marca de sola de sapato. Acionando nosso conhecimento de mundo e 

relacionando-o com as marcas nas calças, vamos de encontro à expressão coloquial “levar um 

pé na bunda”, usada para denotar quando alguém é dispensado de algum lugar ou por alguém. 

Partindo do pressuposto de que todas as calças pertencem ao mesmo indivíduo, 

entendemos que os elementos léxico-gramaticais avaliativos juntamente com os elementos 

imagéticos repetidos produzem o significado de que o homem levou muitos pés na bunda, 

quer dizer, que ele foi dispensado várias vezes de seus empregos, aumentando os índices de 

desemprego do país. Ao passo que a nossa leitura pode nos levar a compreender como alvo da 

avaliação os índices de desemprego do país, ela também nos permite ter como alvo o 

indivíduo que sofre as consequências, ainda que os PR estejam sem muitos detalhes físicos. 

Dentro dessa perspectiva, a linha tênue que separa Julgamento de Apreciação é evidenciada, 

caso o leitor entenda que o alvo da avaliação é o homem, há um Julgamento baseado na 

estima social, pois o homem é avaliado como desempregado ou várias vezes dispensado do 

emprego. Nesse último caso, há uma intensificação do grau da força do julgamento. Caso o 

leitor entenda que o alvo são os índices, há uma Apreciação cuja força também é aumentada. 

A charge 30 confirma a hipótese de que a força avaliativa, em textos 

verbiagem/imagem, pode se manifestar recorrendo à repetição de elementos pertencentes a 

uma mesma categoria experiencial. O chargista cria a sua crítica com a ajuda de um 
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processo analítico e de um Paratexto, recursos semióticos que permitem retomar os 

acontecimentos contemporâneos à produção da charge. Cremos que a charge 30108 faz 

referência ao fato do ex-assessor do então presidente da república Michel Temer, Rodrigo 

Loures, ter sido flagrado carregando uma mala de dinheiro que, segundo a PF, era oriundo de 

propina da JBS. Usando a relação parte/todo em que o Portador Brasil ganha Atributos 

Possessivos de malas de dinheiro, o chargista estabelece uma avaliação apreciativa negativa 

do país por intermédio desse processo e do Paratexto “O país dos malas”. O Paratexto 

evidencia o caráter opinativo do texto à medida que também expressa a posição avaliativa da 

instituição na qual o autor se engaja ou representa.   

Charge 30 – Aumento da força: repetição de elementos II 

 
                          Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 

Na linguagem coloquial cearense, a expressão “os malas” é utilizada em contextos 

de uso que se refiram a alguém que é ladrão, fraudador ou ludibriador. Como o jornal é 

cearense, entendemos que o chargista estabelece uma apreciação explícita e negativa do país 

através dessa estrutura linguística, já que ela dá atributos ao Brasil. Entendemos que a escolha 

do chargista pelo conjunto dos elementos semióticos exprime a avaliação do país assim como 

o aumento da força dessa avaliação. O mapa do país é formado pela repetição de várias malas, 

em diferentes cores, formatos e tamanhos, mas todas têm a mesma característica, a de estarem 

cheias de dinheiro, tão cheias que deixam entrever pelos fechos-éclair. Levando isso em 

consideração, julgamos tratar-se de elementos pertencentes a uma mesma categoria de objeto, 

a de malas cheias de dinheiro. Estabelecendo uma relação entre o contexto de cultura e o 

significado da expressão coloquial “os malas”, entendemos que  as malas que compõem e 

formam o país representam metaforicamente criminosos que cometem delitos que envolvem 

dinheiro. Dentro dessa perspectiva, podemos chamá-los de ladrões e corruptos.   
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O chargista avalia negativa e explicitamente o Brasil por meio do enunciado “O 

país dos malas”, quer dizer, o país dos ladrões e dos corruptos. A fim de aumentar a carga 

negativa da avaliação, explicitando que há muitos ladrões e corruptos no Brasil, o autor utiliza 

da repetição visual de malas de dinheiro para cobrir toda a superfície do mapa do Brasil, em 

um movimento de atribuição de valores na relação parte/todo. A intensificação da Força 

avaliativa ocorre, por conseguinte, pela repetição de um elemento pertencente a uma mesma 

categoria, a de malas cheias de dinheiro. Além da repetição de elementos pertencentes a uma 

mesma categoria, a Força avaliativa pode ser maximizada através do aumento do tamanho, 

espessura, peso, cor ou luminosidade da entidade avaliada ou da representação do processo 

e da qualidade representada, que dizer, há a possibilidade de maximização da força avaliativa 

por meio do aumento das noções de volume do alvo da avaliação. Apresentamos um exemplo 

dessa ocorrência na charge 31. 

 O contexto de produção da charge 31109 é o período em que, segundo alguns 

meios de comunicação, os donos da JBS teriam delatado o presidente Michel Temer, 

acusando-o de ter oferecido dinheiro para que o senador Eduardo Cunha se mantivesse calado 

e não ajudasse nas investigações contra os crimes de corrupção. 

Charge 31 – Aumento da força: volume 

 

         Fonte: Jornal O Povo (2017).  
 

 A referência factual da charge é construída com os recursos de uma estrutura de 

processo simbólico sugestivo com dois PR, Michel Temer e JBS, e com o Paratexto JBS, que 

ajuda a identificar a entidade sobre a qual recaem os atributos da estaca de madeira. No 

processo simbólico sugestivo, a empresa JBS ganha os atributos de uma estaca de madeira, e 

o ex-presidente Michel Temer, os atributos de um vampiro, como podemos observar pela 

representação facial, de vestuário e pelo cenário. O leitor precisa compartilhar do mesmo 
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conhecimento de mundo que dispõe o autor para que consiga reconhecer que uma das armas 

capaz de matar vampiros são as estacas de madeiras, se cravadas no peito dessa entidade. 

Dessa forma, entendemos que, implicitamente, a estaca é apreciada como algo mortífero ou 

perigoso, capaz de causar a morte de um vampiro. Acreditamos que, ao escolher aumentar o 

tamanho e a espessura da estaca, o chargista intensifica a força avaliativa, porque potencializa 

os atributos desse elemento, tornando-o muito letal ou muito perigoso contra um vampiro.  A 

união dos recursos semióticos no texto verbiagem/imagem sugere que a JBS é muito perigosa 

ou muito mortífera para a vida política de Michel Temer, já que as delações atacam a imagem 

política do PR, ferindo o centro ou o coração de sua imagem. Concluímos que, nessa charge, 

há uma apreciação evocada da JBS e um aumento da força avaliativa através do aumento do 

volume do elemento avaliado. O aumento ocorre no tamanho e na espessura da estaca.  

 A charge 32 também contempla o aumento da força avaliativa por meio do 

aumento do volume de um dos elementos imagéticos que a compõe. O contexto de cultura de 

produção dessa charge é o momento em que Temer aumenta os esforços políticos para 

aprovar as reformas trabalhistas e previdenciárias. A mensagem crítica do texto 

verbiagem/imagem é construída por meio de um processo simbólico sugestivo e de um 

processo de ação. Ambos os processos permitem construir uma avaliação tanto da situação 

das reformas quanto do comportamento do então presidente do Brasil. O processo simbólico 

sugestivo apresenta dois PR: as reformas, que apresentam inerentes a elas os atributos 

simbólicos de um coelho grande e gordo, e Michel Temer, que é representado como um 

mágico.  A estrutura narrativa transacional unidirecional representa o mágico (Michel Temer) 

tentando fazer com que o grande e gordo coelho passe pelo pequeno espaço de abertura da 

cartola. A charge faz referência ao fato de que um dos mais famosos truques de mágica é tirar 

um coelho da cartola, ação que surpreende a quem assiste. Tendo isso em mente, o chargista 

escolhe avaliar as reformas como uma surpresa preparada por Temer. 

Charge 32- Aumento da força: espessura 

 

 
                Fonte: Jornal O Povo (2017).  
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 Através das expressões faciais do PR Michel Temer e da sua postura corporal (pés 

como em alavanca, mãos firmes no objeto, expressões faciais rígidas), identificamos que o 

personagem faz esforço ao realizar a ação110.  Sendo assim, compreendemos que o processo 

simbólico sugestivo aliado ao processo de ação transacional unidirecional permite construir a 

mensagem da difícil tarefa de fazer passar as reformas trabalhista e previdenciária propostas 

pelo governo Temer.  Entendemos, portanto, que as reformas são avaliadas, implicitamente, 

como um truque difícil de sair, uma vez que o coelho (as reformas) tem seu peso e tamanho 

aumentados, o que dificulta a sua passagem pela cartola. Dessa forma, as reformas 

trabalhistas e previdenciárias são implícita e negativamente apreciadas como algo muito 

difícil de sair pelas mãos de Michel Temer ou de passar pelas Casas legislativas, logo temos 

uma Apreciação Evocada Negativa cuja força é aumentada. 

 Encontramos na charge 33111 o aumento da força avaliativa através de um outro 

recurso: o da distribuição espacial dos elementos imagéticos que compõem o texto 

verbiagem/imagem. A charge apresenta como referência para a sua produção o cenário de 

constantes escândalos de corrupção na política brasileira. A crítica a essa situação é feita por 

meio de um processo verbal e do elemento circunstanciador cenário, como podemos observar: 

 
Charge 33- Aumento da força: distribuição espacial 

 
 

                       Fonte: Jornal O Povo (2017).  
 
 O processo verbal apresenta Michel Temer como Orador, que afirma que seu 

trabalho vai continuar. O cenário é formado por uma montanha de lixo e de ratos coberta por 

um tecido de cor clara. O chargista escolhe colocar Temer falando em cima dessa montanha 
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de sujeira e de ratos. Já temos discutido ao longo desse trabalho a estreita relação simbólica 

entre corrupção sujeira e ratos, assim sendo, entendemos que o ex-presidente é relacionado à 

corrupção, já que está com os pés no centro da montanha. Além disso, entendemos que a 

limpeza é aparente, uma vez que o tecido em cor clara apenas cobre toda a sujeira, 

disfarçando-a. O uso de um tecido de cor clara simboliza pureza e limpeza, o que contrasta 

com o cenário apresentado. Defendemos que a ideia de corrupção é aumentada 

quantitativamente através da distribuição espacial do lixo e dos ratos. A montanha de sujeira 

se expande tanto para cima quanto para os lados, logo entendemos que há corruptos por todos 

os lados ou que há muita corrupção. Em vista disso, podemos dizer que há uma Apreciação 

Evocada Negativa da situação em que se encontra Temer e que o presidente é julgado como o 

político que tem muita sujeira embaixo dos pés.  A sujeira é coberta, mas não fica escondida. 

 A charge 33, por conseguinte, tem a ampliação de sua força avaliativa através do 

aumento do espaço ocupado pelos elementos que auxiliam na produção do sentido crítico do 

texto. 

 Conforme afirmamos anteriormente, a Força avaliativa pode ter seu valor 

maximizado pelo aumento de tamanho, espessura ou peso de elementos imagéticos, no 

entanto, além dos elementos imagéticos, acreditamos que os elementos tipográficos também 

podem representar entidades, qualidades e processos e, consequentemente, podem ter sua 

força aumentada. A charge 34112 é um bom exemplo de manipulação de elementos 

tipográficos para a expressão do aumento da força avaliativa. O momento em que essa charge 

foi produzida corresponde ao período em que a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

entrega à Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra o então presidente 

Michel Temer. A motivação do pedido é o cometimento de crime de responsabilidade e de 

quebra de decoro por parte de Temer, crimes que foram expostos nas denúncias de Joesley 

Batista, dono da JBS, sobre a compra do silêncio de Eduardo Cunha por parte de Temer. 

Durante esse período, o encarregado de dar prosseguimento ao pedido de impeachment era o 

presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM carioca. Maia era acusado pela imprensa e por 

alguns políticos de não dar andamento ao processo de impeachment. 
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Charge 34- Aumento da força: volume dos elementos tipográficos 

                                    Fonte: Jornal O Povo (2017).  
 

 Diante desse contexto, o chargista usa um processo de ação transacional 

unidirecional para narrar os acontecimentos da época. Na estrutura narrativa, encontramos o 

PR (Rodrigo Maia), que empurra com a barriga o letreiro IMPEACHMENT. O processo de 

impeachment, em um processo simbólico sugestivo, possui os atributos simbólicos de um 

letreiro pesado e de difícil movimentação. Essa significação apreciativa é alcançada graças à 

formatação dos elementos tipográficos que têm o tamanho, espessura e profundidade 

aumentados. Além disso, observamos uma intensificação no uso de cores quentes como o 

amarelo e o vermelho, aumentando a iluminação das letras. Retomamos o que Heller (2013) 

afirma sobre o uso da escala cromática amarelo-laranja-vermelho como sendo uma escala que 

indica a intensificação das sensações. A escolha do chargista por esse acorde de cores não foi 

ao acaso, já que ele tem a capacidade de intensificação de significados. 

 Ponderamos que há três possíveis alvos de avaliação no texto, dependendo da 

leitura realizada, a saber, o processo de impeachment, o PR Rodrigo Maia e a ação do PR de 

empurrar com a barriga o processo. No primeiro e no terceiro caso, há uma Apreciação, já, no 

segundo caso, há um Julgamento, pois ocorre uma avaliação do comportamento do PR. O 

aumento da força avaliativa se dá na avaliação do processo de impeachment e na ação do PR. 

O processo de impeachment é avaliado como algo muito pesado ou como algo de difícil 

movimentação, visto que o PR usa a força do seu corpo, impulsionado pela barriga, para 

movimentar o letreiro. Há, nessa charge, uma Apreciação Evocada Positiva ou Negativa, 

dependendo do tipo de visão política que o leitor tem do processo. 
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  Analisando o corpus, percebemos que também pode ocorrer a ampliação da 

força avaliativa pelo uso de elementos imagéticos com volume reduzido. A charge 35113 

apresenta essa possibilidade. O contexto de produção dessa charge é o julgamento do 

processo de cassação da chapa Dilma-Temer pelo TSE. A situação de Temer é representada 

por meio de um processo de ação não transacional, em que o Ator (Michel Temer) anda por 

uma corda bamba. O fato de Temer estar com um guarda-chuva em uma das mãos e de estar 

apoiado em um único pé indica que ele tenta encontrar o eixo central de equilíbrio de seu 

corpo, já que, encontrando esse eixo, ele não inclinaria para nenhum lado e, 

consequentemente, não cairia. 

 

Charge 35- Aumento da força: diminuição da espessura 

 
                Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 
 A fina espessura da corda dificulta o equilíbrio, sendo assim, entendemos que 

quanto mais fina é a corda, mais riscos há de o PR cair. Levando isso em consideração, o 

chargista faz suas escolhas composicionais para representar o risco que a Chapa Dilma- 

Temer tem de cair. A situação em que Temer se encontra é apreciada implicitamente como 

muito perigosa. Dessa forma, afirmamos que há o aumento da força apreciativa negativa da 

situação, através da diminuição da espessura de um dos elementos imagéticos da 

composição. 

 É importante dizermos que há casos em que a diminuição do volume de um 

elemento que compõe o texto verbiagem/imagem pode expressar tanto uma redução quanto 

uma ampliação da força avaliativa, fato que depende da leitura realizada. A charge 36 

constitui um exemplo adequado para discutirmos essa possibilidade. 
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 A charge 36114 constrói sua mensagem crítica com o auxílio dos elementos 

circunstanciadores, de um processo verbal e de um Evento. No processo verbal, o Orador 

Michel Temer externa sua persistência em continuar na presidência da república do Brasil, 

apesar dos escândalos de corrupção que envolvem seu nome. O PR é colocado acima de um 

elevado pedaço de terra cuja estrutura está desgastada, já que apresenta uma diminuição de 

espessura na região próxima a sua base.  Temer está cercado por lama, substância que ameaça 

cobri-lo. O cenário é composto pelo pedaço de terra e pela lama que o circunda. 

 
 

Charge 36- Aumento da força: diminuição do volume 

 
                          Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 
 

 O chargista, mais uma vez, relaciona lama à corrupção e utiliza a ampliação do 

espaço ocupado por essa substância para evidenciar o aumento do quantitativo de corrupção. 

Levando em consideração os processos e os elementos circunstanciais que estão envolvidos 

na construção da mensagem, percebemos duas possíveis leituras dessa mensagem. A primeira 

entende que a diminuição da espessura do pedaço de terra sugere uma redução da base 

política de Temer. A segunda relaciona essa diminuição da espessura com o aumento do 

perigo de queda do presidente. Essas leituras permitem que haja uma diminuição da força 

avaliativa, no primeiro caso, e um aumento da força, no segundo caso, através do recurso da 

diminuição do volume do elemento imagético. 

 Após a análise das ocorrências graduais em textos verbiagem/imagem, 

apresentamos os recursos pelos quais há a realização do aumento da força gradual em 

qualquer uma das subcategorias Afeto, Julgamento e Apreciação nos Quadros 19 e 20.  
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Quadro 19 - Análise avaliativa intersemiótica: Gradação-aumento da força avaliativa 
 

 Charge 29 Charge 30 Charge 31 Charge 32 
Estrutura 

Visual 
Repetição de elementos 
pertencentes a uma 
mesma categoria de 
vestuário.  

Repetição de 
elementos 
pertencente a uma 
mesma categoria de 
objeto. 

Aumento do 
tamanho e da 
espessura do 
Portador. 

Aumento do peso e 
da espessura do 
Portador. 

Descrição Sequência de calças 
masculinas com a mesma 
marca de sola de sapato 
na parte traseira e a 
mesma nuance de cor 
azul, dispostas em um 
varal de roupas. 

Processo analítico 
que concebe ao 
Brasil os atributos 
possessivos das 
partes que o 
compõem. 
 
Distribuição espacial 
dos objetos malas 
com dinheiro pelo 
mapa do Brasil. 
 

Processo 
simbólico 
sugestivo que 
confere a JBS os 
atributos de uma 
estaca de madeira 
que atinge o 
coração de um 
vampiro. 
 

Processo simbólico 
sugestivo que 
confere às 
Reformas 
Trabalhistas e 
Previdenciárias os 
atributos de um 
coelho gordo. 
 
Processo de ação 
transacional 
unidirecional que 
evidencia a 
dificuldade do Ator 
realizar a ação.  

Significado 

visual 

“Levar um pé na bunda”, 
em nossa cultura, 
significa ser dispensado 
por alguém ou de algum 
lugar, o que, no caso da 
charge, implica 
desemprego. 
 
A repetição de calças 
com marcas de pé na 
bunda indica aumento da 
força apreciativa do 
desemprego. 

No Brasil, há muitos 
corruptos. 
Na linguagem 
coloquial cearense, 
“os malas” significa 
os meliantes, os 
enganadores, os 
ladrões. 
A repetição dos 
mesmos objetos 
indica que há um 
aumento da força 
apreciativa da 
situação do país por 
quantificação. 

A JBS é muito 
perigosa ou letal 
para a vida 
política de Michel 
Temer. 

As reformas são 
difíceis de passar 
pelas Casas 
legislativas. 

Estrutura 

verbal 

Desemprego bate novo 
recorde e já atinge 13,5 
milhões no Brasil. > 
NOVO, RECORDE 

O país dos malas.> 
DOS MALAS 

JBS REFORMAS (caixa 
alta) 

Significado 

verbal 

Expressa Apreciação 
Inscrita Negativa dos 
índices de desemprego, 
há o aumento da força 
avaliativa. 

Expressa 
Apreciação Inscrita 
Negativa da política 
brasileira 

Identifica a 
entidade que 
possui os atributos 
simbólicos 
intrínsecos a ela. 

Identifica a 
entidade que recebe 
os atributos de um 
coelho gordo. 
 Aumento da força 
avaliativa com o 
aumento dos 
elementos 
tipográficos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Quadro 20 - Análise avaliativa intersemiótica: Gradação-aumento da força avaliativa II 
 

 Charge 33 Charge 34 Charge 35 Charge 36 
Estrutura Visual Aumento da área de 

distribuição espacial. 
Aumento do volume 
dos elementos 
tipográficos. 
 
Escala cromática 
intensa. 

Diminuição do 
volume. 

Diminuição do 
volume. 
 

Descrição Maior distribuição 
espacial dos 
elementos 
imagéticos que 
compõem o cenário: 
lixo e ratos. 

Aumento do 
tamanho, da 
espessura e da 
profundidade dos 
elementos 
tipográficos. 
 
Uso de cores 
quentes. 

Diminuição da 
espessura da corda 
na qual o PR tenta se 
equilibrar. 

Diminuição da 
espessura do 
pedaço de terra. 

Significado 
visual 

Aumento da força 

apreciativa 

negativa> muita 
corrupção e muitos 
corruptos. 

Aumento da força 

apreciativa 

negativa> processo 
de impeachment 
bem difícil de 
movimentar. 

Aumento da força 

apreciativa 

negativa> situação 
muito perigosa para 
o PR. 

 Aumento da 

força apreciativa 

negativa> 
aumento do 
perigo de 
deposição de 
Temer. 

Estrutura verbal O trabalho continua 
e vai continuar. 

Impeachment TSE 
Chapa Dilma-
Temer. 

Nada nos 
destruirá. 

Significado 
verbal 

Expressa 
Apreciação Inscrita 
Positiva ou 
Negativa do 
trabalho de Temer > 
vai continuar. 

Identifica a entidade 
que possui os 
atributos simbólicos 
intrínsecos a ela. 

Identifica a entidade 
que possui os 
atributos simbólicos 
intrínsecos a ela. 
 
Situa a temática da 
charge. 

Expressa 
Apreciação 
Inscrita Positiva 
da população 
brasileira do 
governo de 
Temer. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Os resultados das análises realizadas nessa subseção comprovam nossa hipótese 

inicial de que há o aumento da Força gradual através da repetição de elementos pertencentes a 

uma mesma categoria e do aumento do volume do elemento avaliado. Acrescenta-se a isso o 

aumento da área de distribuição e a diminuição do volume como recursos úteis à 

maximização da Força. Em relação à diminuição do volume e ao aumento da Força, Vian Jr. 

(2011), tratando dos elementos linguísticos, afirma que o uso de sufixos como “-zinho” 

podem indicar aumento da força avaliativa. Sendo assim, entendemos que, em ambos os 

modos semióticos, elementos que indicam redução também podem ser usados como 

instrumentos para aumentar a força avaliativa. 

 Nas charges 29 a 36, os elementos linguísticos tanto constroem significados 

apreciativos e graduais, quanto identificam a entidade avaliada. O aumento do volume dos 

elementos tipográficos indica o aumento da Força, como observamos na análise da charge 31. 
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 Após o estudo dos recursos imagéticos e verbais pelos quais a Força gradual é 

aumentada, passemos para a análise da manifestação da diminuição da Força. 

 

7.4.2 Gradação: diminuição da força avaliativa 

 

 Os textos verbiagem/imagem expressam a diminuição da força avaliativa através 

da representação de ações cujos vetores apresentam uma direção descendente, da repetição de 

elementos organizados em série crescente ou decrescente de tamanho, da diminuição do 

volume de um elemento imagético e da retirada ou do apagamento de algum item da 

composição multissemiótica. Essas possibilidades de ocorrência da redução da força gradual 

estão presentes nas charges 37 a 43. 

 A charge 37115 faz referência ao momento de baixa aceitação do governo Temer. 

Esse momento é representado com o auxílio de elementos circunstanciadores (cenário, meio e 

acompanhamento) e de um Evento, já que há a ação de afundar, mas sem ter o PR como o 

Ator da ação. 

 

Charge 37 – Diminuição da força: movimento descendente 

 
                               Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 

 Se pensarmos em uma escala gradual de intensidade da popularidade de Michel 

Temer, temos: 
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Figura 07- Escala gradual popularidade  

 

             (+) 

ALTA 

MÉDIA            popularidade de Temer. 

BAIXA 

             (-) 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Conforme podemos observar na Figura 07, o item lexical BAIXA apresenta uma 

menor intensidade dentro da escala gradual, logo esse termo marca uma diminuição da força 

avaliativa do item lexical popularidade. O cenário (fundo do mar) e o meio (âncora) 

constroem a narrativa que trata do PR (Michel Temer) com uma âncora presa ao pescoço, fato 

que o faz afundar. O vetor formado pelo movimento de descida da âncora no mar retrata o 

declínio de Temer. Levando em consideração o contexto de cultura, o vetor representa o 

declínio da popularidade do governo de Temer, que passa a ter os atributos possessivos de 

uma âncora jogada ao mar. Essa ideia é reiterada pelo paratexto inscrito na âncora, visto que 

permite identificar que entidade está em movimento de declínio. Dessa forma, entendemos 

que há uma diminuição da força apreciativa, pois a popularidade é avaliada como baixa. 

 A charge 38116 também utiliza de um vetor que indica movimento descendente 

para expressar a diminuição da força avaliativa. Além disso, o chargista lança mão do uso da 

cor preta para intensificar a avaliação presente na mensagem. A saturação máxima da cor traz 

a noção de intensificação como afirmam Kress e Van Leeuwen (2002). O contexto de cultura 

em que a charge é produzida diz respeito ao momento em que o Produto Interno Bruto (PIB) 

do Brasil cresce somente 1%, no primeiro trimestre de 2017, e, apesar desse baixo 

crescimento, o presidente Michel Temer comemora o resultado. A mensagem crítica a esse 

período é constituída através dos Paratextos (Brasil na lanterna de crescimento do PIB, 

ECONOMIA e “Acabou a recessão”), dos elementos circunstanciadores (cenário e meio) e de 

um processo de ação (PR segura uma lanterna). 
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Charge 38 – Diminuição da força: movimento descendente 
 

 

                                        Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 

 Conforme podemos observar na charge, a ideia de recessão é construída, em 

partes, pelo cenário, um plano de fundo completamente escuro. A cor preta, em nossa cultura, 

é relacionada a aspectos negativos, pois traz a noção de obscurantismo. No (co) texto, o preto 

significa o estado crítico de recessão no qual o Brasil se encontra, quer dizer, o estado obscuro 

da nossa economia. Dessa forma, entendemos que a força avaliativa do estado econômico do 

país é aumentada através da máxima saturação das cores, o que implica no entendimento de 

que a situação está completamente preta ou ruim. Essa expressão, apesar de apresentar um 

valor condenavelmente racista, é usual na sociedade brasileira. Além dessa possibilidade de 

construção da intensidade da força avaliativa, a charge oferece um recurso que permite 

expressar a redução da força gradual da apreciação do PIB. O baixo crescimento do PIB é 

expresso através da relação dos elementos linguísticos com o meio (lanterna).  

 O estado de escuridão é brevemente interrompido pelo feixe de luz que sai da 

lanterna.  O estado crítico de recessão apresenta uma tímida melhora. Os raios luminosos 

formam um vetor que apresenta um sentido descendente ou um movimento de declínio que 

condiz com o Paratexto “Brasil está na lanterna do crescimento do PIB.”. O uso da expressão 

“na lanterna” indica que ele ocupa os últimos lugares de posição de crescimento da atividade 

econômica. Isso posto, defendemos que o feixe de luz representa o PIB em baixo crescimento. 

Percebemos, portanto, que a diminuição da força apreciativa do PIB se materializa tanto pelos 

elementos linguísticos quanto pela direção descendente do vetor formado pelo feixe de luz 

que sai da lanterna. Destacamos o uso de aspas em “Acabou a recessão”, que denota ironia e, 

consequentemente, colabora com a produção do todo significativo da mensagem. 
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 A charge 39117 apresenta a mitigação da força avaliativa através da representação 

de elementos pertencentes a uma mesma categoria e da forma como esses elementos 

encontram-se organizados, a saber, em ordem crescente de tamanho. A charge foi produzida 

e publicada no período em que Michel Temer foi à Rússia cumprir agenda de encontro com o 

presidente russo Vladimir Putin e com outros representantes do governo. Os PR são 

distribuídos no texto verbiagem/imagem da seguinte forma, à esquerda, Michel Temer, e, à 

direita, Vladimir Putin. A imagem desses dois políticos é construída através de um processo 

simbólico sugestivo em que os PR apresentam, inerentes a eles, os atributos possessivos de 

uma Matroska, boneca típica da Rússia.  

 

Charge 39– Diminuição da força: estrutura classificatória 

 

                               Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 

 As bonecas russas detêm uma composição peculiar, já que elas são compostas por 

um conjunto de bonecas de tamanho variado, encaixadas uma dentro da outra. Além disso, os 

PR também possuem atributos de um vampiro, como podemos perceber pelos dentes e pelas 

vestimentas. A construção do julgamento do comportamento dos PR se dá, portanto, por 

intermédio dos atributos advindos da Matroska e dos vampiros. Os personagens são avaliados 

como pertencentes a uma mesma categoria: a de vampiro, entidade relacionada 

simbologicamente ao mal. Tendo em vista isso, entendemos que Temer e Putin são julgados 

de forma implícita como entidades do mal. Porém, apesar de ambos pertencerem a uma 

mesma classe ou categoria, a disposição dos PR dentro da composição textual indica que eles 

não possuem o mesmo valor. 
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 A distribuição espacial, em ordem crescente de tamanho, sugere que os PR são 

avaliados em graus de julgamento diferentes, uma vez que essa ordem retoma a noção de 

escala de desenvolvimento ou de evolução de algo. Reiteramos  que afirmamos as estruturas 

classificatórias evidenciam uma relação Superordinado/Subordinante ou hierárquica entre os 

elementos que compõem a imagem. Se distribuirmos os PR em uma escala gradual de 

maldade, já que ambos são representados como entidades do mal, encontraríamos, na parte de 

menor intensidade, Temer, avaliado como menos mal, e, na parte de maior intensidade, Putin, 

julgado como mais mal.  O Paratexto (Meu sonho é ser um dia como você, Vlad!) revela o 

entendimento de evolução da entidade, que deseja chegar um dia no mesmo patamar do seu 

alvo. Dessa forma, a força avaliativa do julgamento do comportamento dos PR é aumentada 

ou diminuída a depender da posição que a entidade avaliada ocupa dentro da distribuição 

sequencial dos elementos de sua classe. 

 Outro recurso utilizado para expressar a diminuição da força avaliativa é a 

diminuição do volume de um elemento imagético. Apresentamos as charges 40 e 41 como 

exemplos dessa ocorrência. O fato que serve de referência para a produção da charge 40118 é 

a perda de apoio político que Temer sofreu diante dos inúmeros escândalos de corrupção 

envolvendo o seu nome. A mensagem crítica da charge é concebida mediante cenário e um 

processo verbal. O processo verbal não apresenta explícito o Orador, no entanto, a julgar pelo 

conteúdo da fala e pelo local de onde ela parte, podemos inferir que se trata da fala do 

presidente da república. Afirmamos isso, pois o local se assemelha, estruturalmente, ao 

Palácio do Planalto, lugar onde se encontra o gabinete presidencial e pelo contexto cultural 

que implica na renúncia do cargo da presidência. 

 

Charge 40- Diminuição da força: redução do volume 

 

                                   Fonte: Jornal O Povo (2017).  
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 O cenário é composto por um pedaço de terra que sustenta o Palácio do Planalto e, 

ao seu redor, por um mar de lama. Mais uma vez o chargista usa o elemento lama para se 

referir à corrupção. Observamos que o pedaço de terra que sustenta o centro do governo está 

ruindo, posto que percebemos um estreitamento de sua base. Essa representação evoca a 

avaliação de que a base do governo está diminuindo, consequentemente, manifesta uma 

apreciação com força reduzida. O mesmo raciocínio pode ser usado para explicar a 

diminuição da força avaliativa apreciativa presente na charge 41119, cujo tema é o baixo 

crescimento do PIB brasileiro. 

 

Charge 41- Diminuição da força: redução do volume II 

 

                                   Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 

 O chargista usa o sufixo –inho para conferir uma força avaliativa reduzida ao item 

lexical “ponto”. Somada a isso, contribuindo com a ideia de mitigação da força, está a 

redução do tamanho e da espessura do elemento imagético ponto. Na charge o ponto, 

localizado no fundo da cratera, representa o PIB brasileiro. Dessa forma, o chargista escolhe 

representar a diminuição da atividade econômica do Brasil por intermédio da redução do 

volume do elemento que representa a entidade avaliada.  

 Além da diminuição do volume de um elemento imagético, acreditamos que a 

subtração de elementos também indica redução da força gradual. A charge 42 é um exemplo 

disso. O contexto cultural de produção da charge é o fato de senadores e deputados do PSDB, 

partido aliado ao governo Temer, terem se reunido para defender a saída do político da 

presidência da república. Ademais, os psedebistas passaram a avaliar a saída do partido da 
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base de apoio do governo. O chargista retrata essa situação política por meio de um processo 

verbal, de um processo de ação e de um processo simbólico sugestivo.  

 

Charge 42- Diminuição da força: retirada de elementos 

 

                                  Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 

 O PSDB é representado, em um processo simbólico sugestivo, por um tucano que 

escolhe a permanência ou não de Temer na presidência do Brasil. O Paratexto “Maioria do 

PSDB defende saída do governo Temer.” e o conteúdo da fala do tucano evidenciam isso. A 

ação de despetalar a flor remete à brincadeira de origem francesa Bem me quer... mal me 

quer. Essa brincadeira objetiva determinar se o alvo do afeto da pessoa que retira as pétalas 

retribui ou não esse afeto. Ao retirar a última pétala, a frase que for dita pressupõe ser a 

verdade. Na charge 42120, ao invés de bem me quer e mal me quer, surgem as opções de ficar 

ou não ficar, referentes à permanência de Temer na presidência. A cada pétala retirada da flor, 

entendemos que diminui a possibilidade de escolha e, consequentemente, aproxima-se a 

decisão final do partido. As chances de Temer estão diminuindo, logo há a redução da força 

apreciativa da situação do presidente. Essa mitigação da força é manifestada através da 

retirada de partes da composição imagética. 

 O mesmo raciocínio pode ser usado na análise da charge 43121, em que o ato de 

retirar a água do barco indica uma diminuição do risco de afundar ou uma tentativa de não 

afundar o barco. Diante do contexto em que estava acontecendo a votação da Reforma 

Trabalhista na Câmara dos Deputados e da expectativa do governo em aprová-la, o chargista 

utiliza um processo de ação para expressar a diminuição dos riscos das reformas não 

                                                             
120 Disponível em: https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/. Acesso em 07/06/2017. 
121 Disponível em: https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/. Acesso em 26/04/2017. 

https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/
https://www20.opovo.com.br/jornaldehoje/charge/


186 

acontecerem. A retirada do excesso de água do barco sugere uma tentativa de fazer com que o 

barco Reformas não afunde. 

 

Charge 43- Diminuição da força: retirada de elementos II 

 

           Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 

 Por meio de um processo simbólico sugestivo, o Portador (Reforma) guarda os 

atributos possessivos de um barco furado, cheio de água, que tende a afundar. Já o Portador 

(Base Aliada) detém os atributos de uma baleia que salta em cima do barco Reformas. A força 

avaliativa do Portador Base Aliada é aumentada através do aumento do volume da entidade da 

qual ela possui os atributos. Em relação à diminuição da força, temos, no processo de retirada 

da água do barco, a tentativa de diminuir o risco do barco Reformas afundar. Dessa maneira, o 

chargista escolhe mostrar, em um processo de ação, a retirada de determinado elemento da 

composição a fim de que alcance a redução da força apreciativa da situação do processo de 

votação das reformas. 

 A quantidade de elementos imagéticos distribuídos em sequência também 

pode indicar a diminuição da força avaliativa. Na charge 44122, o chargista usa a visita de 

Temer à Noruega como inspiração para construir sua mensagem crítica. Na narrativa criada, 

Temer é recebido pelo viking Hagar como podemos observar pelo conteúdo de fala e pela 

caracterização dos PR.  
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Charge 44- Diminuição da força: quantidade dos elementos em sequência 

 

                             Fonte: Jornal O Povo (2017).  

 

 O contexto cultural de produção dessa charge remete ao período em que, no 

Brasil, Temer era denunciado por corrupção pelo procurador geral da república, Rodrigo 

Janot, e, na Noruega, o presidente brasileiro era recebido com protestos pela sua ineficiente 

política ambiental. O ambiente de conflito e de embate vivido por Temer é expresso com o 

auxílio da representação de um guerreiro, de um escudo, de uma espada e de flechas. 

Enquanto Hagar tem seu escudo atingido por duas flechas, Temer tem suas costas acertadas 

por cinco. A escolha pela quantidade de flechas que atinge cada um dos PR indicar que, 

dentro de uma escala de intensidade de indivíduos atingidos, Temer seria o mais alvejado e 

Hagar o menos. 

 Considerando o contexto cultural de produção da charge 44, entendemos que 

Temer é o alvo tanto de denúncias quanto de protestos e que, mesmo que Hagar seja um 

guerreiro e que esteja envolvido em batalhas, ele não é um alvo constante se comparado a 

Temer. Há, por conseguinte, um julgamento evocado de Temer, considerado muito atingido 

ou um alvo maior, e de Hagar, tido como menos atingido ou um alvo menor. Isso posto, 

defendemos que a menor quantidade de elementos dentro de uma dada sequência pode indicar 

a redução da força avaliativa. 

 Apresentamos, no Quadro 21, a análise intersemiótica avaliativa das primeiras 

quatro charges apresentadas nessa subseção. 

 

 

 



188 

Quadro 21 - Análise avaliativa intersemiótica: Gradação-diminuição da força avaliativa 
 

 Charge 37 Charge 38 Charge 39 Charge 40 
Estrutura 

Visual 
Vetor de ação com 
direção descendente. 

Vetor de ação com 
direção 
descendente. 

Distribuição dos 
elementos avaliados. 

Diminuição da 
espessura de um 
dos elementos da 
composição 
multissemiótica. 

Descrição Âncora presa ao 
pescoço do PR e 
jogada ao mar. 
 
Processo simbólico 
sugestivo: Portador 
(Popularidade), 
atributos simbólicos 
de uma âncora jogada 
ao mar. 

O feixe luminoso 
que sai da lanterna 
forma um vetor 
cuja direção é 
descendente. 

Os PR são distribuídos 
em ordem crescente de 
tamanho dentro da 
mesma categoria. 
 
Processo simbólico 
sugestivo: Portador 
(Michel Temer e Putin) 
detém os atributos 
simbólicos de uma 
Matroska e de um 
vampiro. 
 
Processo classificatório: 
Superordinado/Subordin
ante. Distribuição 
espacial dos 
participantes. 

O pedaço de terra 
que sustenta o 
Palácio do Planalto 
está com a sua base 
desgastada. 

Significado 
visual 

Diminuição da força 

apreciativa negativa 

> queda da 
popularidade do PR. 

Diminuição da 

força apreciativa 

negativa> baixo 
PIB. 

Diminuição da força de 

julgamento negativo> 
menos mal. 

Diminuição da 

força apreciativa 

negativa> 

diminuição da base 
aliada do governo. 

Estrutura 
verbal 

POPULARIDADE Brasil na lanterna 
de crescimento do 
PIB. ECONOMIA 
“Acabou a 
recessão” 

Meu sonho é um dia ser 
como você, Vlad! 

NÃO 
RENUNCIAREI! 
(elementos 
tipográficos) 

Significado 
verbal 

Identifica a entidade 
que possui os 
atributos simbólicos 
intrínsecos a ela. 

 Expressa 
Diminuição da 
força apreciativa 
negativa> na 
lanterna > 
recessão. 
 

Expressa  
Afeto Evocado Positivo 
> meu sonho; 
Julgamento Evocado 
Positivo ou Negativo > 
ser como você, Vlad! 

Expressa  
Afeto Evocado 
Negativo> formato 
tremulado das 
letras>medo 
>caixa alta> grito 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 No Quadro 22, continuamos a expor os aspectos a serem observados, em cada 

uma das realizações semióticas avaliativas, que culminam na construção do todo significativo 

da mensagem. 
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Quadro 22 - Análise avaliativa intersemiótica: Gradação-diminuição da força avaliativa II 
 

 Charge 41 Charge 42 Charge 43 Charge 44 
Estrutura 

Visual 
Diminuição do 
volume de um dos 
elementos da 
composição 
multissemiótica. 

Retirada de partes 
dos elementos da 
composição 
multissemiótica. 

Retirada de partes dos 
elementos da 
composição 
multissemiótica. 

Diminuição da 
quantidade de 
elementos pertencentes 
a uma determinada 
sequência. 

Descrição Ponto de tamanho e 
espessura reduzidos. 
 
Processo simbólico 
sugestivo: Portador 
(PIB) detém os 
atributos possessivos 
de um pequeno ponto 
no fundo de uma 
cratera. 
 

Processo de ação 
que trata da 
retirada de pétalas 
de uma flor. 
 
Processo verbal  

Processo de ação que 
trata da retirada de 
excesso de água do 
barco. 

Quantidade de flechas 
que atinge cada um 
dos PR. 

Significado 
visual 

Diminuição da força 

apreciativa negativa 

> baixo PIB. 

Diminuição da 

força apreciativa 

positiva ou 

negativa> menos 
possibilidades. 

Diminuição da força 

apreciativa negativa> 

tentativa de diminuir 
os riscos de as 
reformas não 
passarem nas Casas 
legislativas. 

Diminuição da força 

de julgamento positivo 

ou negativo> menos 
atingido > alvo menor. 

Estrutura 
verbal 

Tá vendo aquele 
pontinho lá embaixo? 
 
Sim, tô vendo  
 
É o PIB! 

Maioria do PSDB 
defende saída do 
Governo Temer. 
 
FICO...NÃO 
FICO... 

BASE ALIADA 
 
REFORMAS 

Temer chega à 
Noruega. 
 
Bem-vindo. 

Significado 
verbal 

Expressa Diminuição 
da força apreciativa 
negativa > Sufixo  
-inho. 

 Expressa 
Aumento da 
força apreciativa 
positiva ou 
negativa> maioria 
do 
 
Situa a temática da 
charge. 

Identifica a entidade 
que possui os 
atributos simbólicos 
intrínsecos a ela. 

Situa a temática da 
charge. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 Após a análise das charges 37 a 44, confirmamos mais uma vez nossa hipótese 

inicial de que a redução do tamanho dos elementos da composição multissemiótica pode 

representar a mitigação da Força avaliativa. Acrescentamos à hipótese inicial, o fato de que os 

vetores de ação com direção descendente, a diminuição da área em que se encontram os alvos 

avaliados e a retirada dos elementos da composição também são usados para representar a 

redução da Força gradual. Os elementos linguísticos tanto identificam o alvo da avaliação 

quanto constroem valores de Afeto e de Gradação. 

 Algumas vezes, afirmamos que determinada avaliação é positiva ou negativa, 

baseamos nossa afirmação na ideia de que os valores atitudinais, apreciativos ou de 
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julgamento dependem dos valores sociais que o leitor possui e do entendimento que ele tem 

da leitura do texto. Reiteramos que os valores são convencionados socialmente e que cabe a 

cada grupo de indivíduos compartilhá-los ou rechaçá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Apresentamos como motivação para este estudo o fato de visualizarmos a 

possibilidade de as imagens expressarem valores avaliativos atitudinais e graduais e a não 

existência de estudos, em nossa língua, com essa abordagem. Diante disso, interessávamos 

identificar como os signos imagéticos se organizavam para a construção desses valores.  

Ademais, compreendíamos que os textos bimodais, nomenclatura usada por Painter, Martin e 

Usworth (2012), construíam os valores atitudinais e graduais através da interação entre os 

elementos linguísticos e imagéticos que os compunham. Esse entendimento nos levou a 

buscar compreender de que forma se dava tal interação. Acreditávamos que, nos signos 

imagéticos, os valores atitudinais eram alcançados por meio do formato dos elementos 

tipográficos, do uso de cores e do detalhamento facial e corporal dos PR. Em relação aos 

valores graduais de força, julgávamos que eles se manifestavam através da repetição de 

elementos representados e do aumento ou da diminuição do seu tamanho. 

 As hipóteses iniciais a respeito de como as imagens produziam os significados 

avaliativos foram ampliadas, ao passo que fazíamos a descrição e a análise do corpus. Após a 

análise dos dados, podemos afirmar que os modos semióticos se apoiam na constituição dos 

textos verbiagem/imagem e que estabelecem entre si uma relação de complementaridade 

significativa avaliativa. Os quadros de análise que desenvolvemos mostram quais recursos são 

usados para gerar determinado valor avaliativo e em que medida as estruturas linguísticas e 

imagéticas se harmonizam para a produção da mensagem crítica da charge. Além disso, 

assinalamos, especificamente, a manifestação, em ambas semioses, das categorias avaliativas 

abordadas.  A delimitação do recurso a ser observado ou de partes da composição bimodal a 

ter em conta para a realização da atitude, julgamento, apreciação e força gradual permite 

entender a estrutura avaliativa de textos multissemióticos e, consequentemente, seu estudo e 

ensino.  

 É importante assinalarmos que o corpus apresenta expressões linguísticas de 

extensão variada, mas que isso não interfere na potencialidade satírica e irônica dos textos 

chárgicos, já que os elementos envolvidos estabelecem uma relação de complementaridade 

entre si. Dessa forma, quando os elementos linguísticos pareciam não ser significativamente 

avaliativos, a imagem o era e vice-versa. O estudo realizado nos permite afirmar que, algumas 

vezes, a função do modo verbal é identificar os elementos que constituem a estrutura narrativa 

(cenário, meio e PR); outras, situar a temática da charge. Além disso, os elementos 

linguísticos podem expressar traços avaliativos atitudinais e graduais em colaboração com as 
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imagens. A correta apreensão da mensagem crítica está correlacionada à capacidade do leitor 

de identificar essas marcas avaliativas em ambos os modos semióticos e em associá-las ao seu 

universo cultural. 

 No que se refere à manifestação atitudinal intersemiótica, advogamos que ela 

reflete a In/felicidade, In/segurança ou In/satisfação dos PR e que é alcançada por meio da 

representação detalhada das expressões faciais e corporais dos participantes, do formato dos 

balões de pensamento e de fala, seguindo os estudos de Cagnin (1975).  Além do mais, as 

estruturas bimodais podem despertar as emoções do leitor através do delineamento da 

situação e dos processos representados. O detalhamento dos elementos circunstanciadores 

como cenário e meio, juntamente com a escolha das cores, auxilia no estímulo às emoções do 

leitor. As cores desempenham um papel fundamental nas construções multissemióticas 

atitudinais, uma vez que elas conseguem interferir no estado de ânimo humano, como afirma 

Heller (2013). Os recursos léxico-gramaticais encontrados auxiliam tanto na expressão das 

emoções dos PR quanto nas do leitor. 

 Em relação ao julgamento do comportamento de PR conscientes, eles seguem as 

noções sociais de moralidade e de legalidade, propostos por Martin e White (2005) e Martin e 

Rose (2007). Os julgamentos manifestam valores positivos ou negativos a depender dos 

valores sociais do leitor e do autor. Isso posto, entendemos que os valores sociais do leitor 

podem estar em consonância ou não com os que o chargista expressa. A representação dos 

processos de ação, verbal e mental cuja identificação do Ator é evidente, possibilita a 

ocorrência de um julgamento implícito dos PR a partir da avaliação de seus atos. Os processos 

simbólicos atributivos também permitem construir um julgamento do PR a partir da sua 

relação com outros elementos imagéticos e dos atributos que esses elementos lançam no 

participante. Assim como nos valores atitudinais intersemióticos, os elementos 

circunstanciadores e as cores cooperam para a construção avaliativa implícita do 

comportamento dos PR. Com a análise do corpus, percebemos que o detalhamento das 

vestimentas dos participantes e das suas características físicas produz julgamentos evocados. 

 Os processos simbólico sugestivo e o classificatório, por sua vez, permitem a 

manifestação clara do julgamento do PR, a partir da ótica do chargista. Os PR são 

explicitamente caracterizados como entidades portadoras de traços comportamentais, 

retratados através desses processos. Esses traços podem ser aprovados ou não pelo leitor, que 

necessita ter um repertório cultural semelhante ao do autor para poder acessar o julgamento 

produzido, ou necessita buscar a informação que lhe falta para compreender o potencial 

avaliativo da mensagem. No que diz respeito ao uso do processo classificatório como recurso 
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para expressão de julgamento explícito, entendemos que esse processo julga os PR de acordo 

com a sua classe e a noção de hierarquia, através da organização dos participantes. Se há a 

necessidade de marcar o PR como pertencente a uma determinada classe ou grupo social, o 

processo classificatório é o mais indicado para alcançar esse propósito. Os elementos 

linguísticos, no Julgamento Evocado e no Julgamento Inscrito, podem identificar as entidades 

julgadas e delimitar a temática da charge. Como nos processos sugestivos os PR possuem 

atributos intrínsecos a eles, às vezes, pode ser difícil a identificação do ser avaliado, por isso a 

importância dos elementos linguísticos para evitar um não reconhecimento do alvo das 

críticas. 

 A realização da Apreciação em textos chárgicos apresenta como principal 

característica o apagamento ou o não enfoque do Ator nas estruturas narrativas. Essa 

particularidade indica que o alvo da avaliação não são nem as emoções nem o comportamento 

de um indivíduo, mas, sim, o processo de ação, o Evento ou o cenário. Dessa forma, ações, 

pensamentos e conteúdo de fala auxiliam na construção da apreciação implícita de situações, 

lugares, objetos, fenômenos sociais ou naturais, instituições e dos aspectos estéticos humanos. 

Soma-se a isso, a contribuição dos elementos circunstanciadores e dos processos simbólicos 

sugestivos. No entanto, há textos que, apresentam PR conscientes, mas, devido à existência de 

outros elementos na composição, permitem ao leitor construir valores apreciativos, já que 

existem elementos não conscientes passíveis de serem avaliados. O gatilho que permite que o 

leitor estabeleça apreciação diante do que lhe é apresentado na charge é composto por um 

conjunto de elementos que acionam valores ou provocam reações no leitor. Um desses 

elementos pode ser a estrutura da imagem em Oferta ou Demanda. Defendemos que esse tipo 

de estrutura permite a apreciação implícita da relação entre os PI. 

 Após a análise da composição chárgica, observamos que a Apreciação explícita 

ocorre por intermédio do detalhamento composicional de lugares, objetos, fenômenos 

naturais, peças de vestuário e das partes do corpo humano. Os recursos usados para a 

expressão de uma Apreciação Inscrita são os processos analíticos, que podem especificar a 

composição de um determinado elemento através da relação parte/todo. Destacamos também 

o uso de cores e dos elementos circunstanciadores. Nessa ocorrência, os elementos 

linguísticos podem tanto indicar o alvo apreciado quanto situar a temática da charge.  

 A análise apresentada neste estudo também nos permite concluir que processos, 

qualidades e situações podem ter sua força avaliativa de apreciação, julgamento e de atitude 

ampliada ou reduzida por intermédio de elementos linguísticos e visuais que denotam 

quantificação, intensificação e repetição. Conforme vimos, a quantificação se realiza através 
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de numerativos quantitativos indefinidos, seguindo a nomenclatura de Halliday (2004), 

exemplo são itens como “muito”, “pouco”, “vários” e da noção de volume, que compreende 

tamanho, peso, espessura ou grau de luminosidade de um elemento. A diminuição do volume 

do elemento imagético pode indicar minimização da força avaliativa, enquanto o aumento do 

volume pode sugerir a maximização da força gradual. Acrescenta-se a isso a distribuição 

espacial ou temporal dos elementos da composição multissemiótica. Essa distribuição se dá 

tanto pela localização visual do elemento quanto pelo uso de itens lexicais que designam 

extensão espacial ou temporal. A esse respeito, podemos indicar os termos próximo/distante e 

recente/antigo e a quantidade de elementos distribuídos em uma grande ou pequena extensão 

da composição imagética como recursos de aumento ou diminuição da força. É importante 

destacarmos que, assim como acontece no signo linguístico, os recursos como a redução do 

volume ou a ocupação de uma pequena extensão da imagem nem sempre indicam redução da 

força. Às vezes, o uso desses recursos, em determinado contexto, indica o aumento da força 

gradual. Em relação ao grau de luminosidade, percebemos que elementos de maior saturação 

adquirem um maior valor avaliativo se comparado aos de menor saturação. 

 No que concerne à intensificação, ela se manifesta, linguisticamente, por meio do 

uso de afixos, figuras de linguagem, palavrões e da repetição de itens gramaticais ou lexicais 

pertencentes a um mesmo campo semântico. Nas imagens, ela se realiza através da 

sequenciação de elementos integrantes de uma mesma categoria ou classe. Isso significa que, 

em ambos os modos semióticos, a repetição é um recurso favorável à graduabilidade da força 

avaliativa. A alta quantidade de elementos repetidos indica aumento da força avaliativa; a 

menor quantidade de elementos repetidos reflete a diminuição da força avaliativa. Acrescenta-

se a isso a possibilidade da retirada de determinados elementos da composição para evidenciar 

uma redução da força. Essa retirada se manifesta através de processos de ação. Outros 

processos que merecem atenção quanto ao seu uso para a graduabilidade da força são os que 

geram vetores, uma vez que vetores ascendentes indicam aumento da força avaliativa e 

vetores descendentes sugerem diminuição da força.  

 Ressaltamos a importância do entendimento da organização dos recursos 

semióticos envolvidos na construção das mensagens, porque somente compreendendo a 

construção e a relação organizacional dos elementos semióticos é que se pode produzir e 

consumir adequadamente uma mensagem. As escolhas léxico-gramaticais e imagéticas feitas 

pelo autor não são imotivadas, cada escolha dentro de seu modo semiótico revela o 

significado que se quer alcançar. Além disso, cada modo tem suas especificidades e limites de 

atuação. Sendo assim, é notória a necessidade de relação entre eles. Levando isso em 
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consideração, acreditamos que este estudo contribui de maneira teórico-metodológica com o 

ensino de textos multimodais e com o letramento, já que elabora uma proposta de modelo de 

análise intersemiótica avaliativa, útil à demonstração de como os elementos visuais e verbais 

constroem significados avaliativos por meio de sua interação. 

O caminho dos estudos dos textos verbiagem/imagem exige o detalhamento das 

estratégias linguísticas e imagéticas utilizadas para a produção de sentido, ou seja, requer a 

análise dos agentes, das ações e das circunstâncias que envolvem a narrativa, o que possibilita 

a descrição dos personagens e das suas ações. Dentro dessa perspectiva, podemos citar os 

trabalhos de Heberle (2018) e Dias e Vian Jr. (2019). As estratégias linguísticas observadas 

envolvem, por exemplo, o exame do sistema de transitividade, as escolhas léxico-gramaticais 

nos diferentes estratos da linguagem, os contextos de situação e de cultura, a construção das 

valorações entre outros. Já as estratégicas imagéticas analisadas envolvem o estudo da escolha 

de cores, da disposição dos elementos da imagem, dos tipos de ângulos, da iluminação, da 

formatação dos elementos tipográficos etc. Todos esses pontos devem ser averiguados por 

quem ensina e por quem aprende as características estruturais e semânticas dos textos 

multissemióticos do tipo verbiagem/imagem para que haja o entendimento de como os 

diferentes modos semióticos se combinam para formar um todo significativo. O ensino deve 

ser feito a partir da compreensão de que os modos examinados de forma separada não 

produzem o mesmo significado de quando observados em interface.  

 Entendemos que o ensino da língua deve estar atento às questões das múltiplas 

linguagens e não deve, por conseguinte, prender-se única e exclusivamente ao ensino dos 

elementos linguísticos de um texto, pois isso significaria o não reconhecimento das mudanças 

que as práticas sócias têm sofrido ao logo dos anos. Em uma sociedade marcada pelo 

pluralismo de culturas, eruditas e populares, um indivíduo que não transita entre os diferentes 

pólos culturais e tecnológicos e que não consegue perceber-se como parte de uma sociedade 

integrativa é um indivíduo que vive em uma bolha social123, quer dizer, que vive em um 

mundo restrito e individualista e que não atinge o máximo de sua atuação social. Nesse 

contexto de pluralismo cultural e de desenvolvimento tecnológico, é dever da escola a 

realização de práticas educativas para a inserção dos alunos nas diferentes esferas sociais e 

para a destruição dessa bolha social. À vista disso, são necessárias a produção e o 

desenvolvimento de métodos de análise e de ensino da língua que atendam às demandas da 

                                                             
123O termo bolha social é comum na área das Ciências da Comunicação e se refere ao fato de que as mídias 

sociais são responsáveis pelo compartilhamento de ideias entre indivíduos que possuem os mesmos interesses. 
Sobre esse assunto ler Seco, Santos e Bartalo (2016) e Conde (2018). 
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sociedade moderna, já que as novas formas de produzir e consumir textos exigem a 

capacidade de estabelecer relação rápida e direta entre sons, imagens e letras a fim de 

construir e de compreender a mensagem.  

 É óbvio que saber ler e produzir conteúdos nas mais diferentes formas, levando 

em conta enquadramento, ângulo, cor, iluminação, tamanho e disposição das imagens; 

entonação, intensidade, frequência e ritmo do som, assim como as relações entre esses modos, 

permite uma maior participação do indivíduo na sociedade. Acreditamos que as escolas 

precisam acrescentar aos seus currículos o trabalho com as questões da competência 

comunicativa multimodal e, para isso, a Linguística deve contribuir com os instrumentos de 

análise adequados ao novo modo de comunicação de tal forma que se possa didatizar os 

métodos de análise e adaptá-los ao ensino na educação básica. Atentos a isso, os documentos 

que orientam o ensino da língua, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do 

Ensino Médio em Língua Portuguesa de 2018 preveem o trabalho docente para o 

desenvolvimento das habilidades e competências relacionadas às práticas de leitura, escrita e 

produção de textos multissemióticos. Essa orientação abarca a análise linguística e semiótica 

dos textos. 

   A abordagem da BNCC do Ensino Médio 2018 chama a atenção para a 

variabilidade de possibilidades de materialização dos conteúdos da língua e da necessidade do 

trabalho nas escolas brasileiras com essas múltiplas linguagens. Quando pensamos sobre o 

conteúdo recomendado pela BNCC, encontramos um grande desafio para a formação inicial e 

continuada de professores. O desafio está em acompanhar o desenvolvimento das ferramentas 

tecnológicas para a comunicação, encontrar metodologias que sejam capazes de usá-las no 

ensino das múltiplas linguagens e detalhar a capacidade significativa dessas linguagens. Dessa 

forma, entendemos que o estudo e a análise intersemiótica contribuem para a produção de 

material que atenda a essas necessidades da formação docente. Afirmamos isso por 

acreditarmos que, quanto mais detalhada é a natureza de um determinado modo semiótico, 

quanto ao meio em que circula e a sua constituição, melhor é a sua manipulação e mais certo é 

o alcance do propósito comunicativo. Consideramos que a ADMSF de Painter, Martin e 

Unsworth (2012) e a Teoria da Avaliatividade de Martin e White (2005) e de Martin e Rose 

(2007) apresentam uma base teórico-metodológica adequada ao trabalho com textos 

multissemióticos. 

 Levando em consideração o aporte teórico e as análises aqui apresentadas, 

argumentamos que podemos utilizar as categorias de análise textual oferecidas pela 

Avaliatividade em consonância com as ofertadas pela Gramática do Design Visual, na análise 
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de charges, dentro da perspectiva da ADMSF.  É perceptível que ainda há o que explorar em 

relação à manifestação avaliativa em textos verbiagem/imagem, sobretudo, no que diz 

respeito à ocorrência do Engajamento e do Foco gradual e que se faz necessária a didatização 

das categorias de análise avaliativa intersemiótica a fim de que seja acessível a professores e 

alunos da Educação Básica. No entanto, esperamos que este estudo contribua para o 

aperfeiçoamento de um futuro modelo intersemiótico avaliativo que contemple as três 

ocorrências avaliativas, Atitude, Gradação e Engajamento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



198 

REFERÊNCIAS  

 
ANDRADE, C. D. A rosa do povo. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 
 
ALMEIDA, F. S. D. P. Atitude: afeto, julgamento e apreciação. In: VIAN JR., O; SOUZA, A. 
A. de; ALMEIDA, F. S. D. P. A linguagem de avaliação em língua portuguesa: Estudos 
sistêmico-funcionais com base no Sistema de Avaliatividade. São Carlos: Pedro e João 
Editores, 2010. p.99-112. 
 
ALVES VIEIRA, C. H. Os elementos léxico-gramaticais de atitude em comentários de 
blogs para o ensino de português. 2016. 276 p. Dissertação (Mestrado em Estudos da 
linguagem). Unidade Acadêmica Especial de Letras e Linguística, Universidade Federal de 
Goiás, Catalão, 2016. 
 
AULETE, C. Minidicionário contemporâneo da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2004. 
 
BAKHTIN, M. M. Marxismo e Filosofia da Linguagem. 13. ed. São Paulo: Hucitec, 2009. 
 
______. M. M. Estética da criação verbal. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2011. 
 
BARROS, L. R. A cor inesperada: uma reflexão sobre os usos criativos da cor. 279p. Tese 
(Doutorado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2012 
 
BARTHES, R.  Image, music and text. Londres: Fondana, 1977. 
 
______.  A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
 
______. O óbvio e o obtuso: ensaios sobre fotografia, cinema, teatro e música. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1990. 
 
BEAUGRANDE, R. A. de. DRESSLER, W. U. Introduction to Text Linguistic. 2. ed. 
Londres: Longman, 1983. 
 
BECHARA, E. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. Atualizada pelo Novo Acordo 
Ortográfico. Rio de Janeiro: Lucerna, 2009. 
 
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular: Ensino Médio. Brasília: MEC/Secretaria de 
Educação Básica, 2018. Disponível em: 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. 
Acesso em: 05 out. 2019 

 
CAGNIN, A. L. Os quadrinhos. São Paulo: Ática, 1975. 
 
CARVALHO, G. de. A prosódia atitudinal: Apreciação e Julgamento em críticas de cinema. 
In: VIAN JR., O; SOUZA, A. A. de; ALMEIDA, F. S. D. P. A linguagem de avaliação em 
língua portuguesa: Estudos sistêmico-funcionais com base no Sistema de Avaliatividade. 
São Carlos: Pedro e João Editores, 2010. p.113-129. 
 



199 

CAVALCANTI, M. C. C. Multimodalidade e argumentação na charge. 102f. Dissertação 
(Mestrado em Linguística)- Centro de Artes e Comunicação, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife, 2008. 
 
CHEVALIER, J. GHEERBRANT, A. Dicionário de Símbolos. 11. ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1997. 
 
CONDE, C. A. G. F. Desinformação: qualidade da informação compartilhada em mídias 
sociais. 2018. 108p. Dissertação (Mestrado em Ciências da Informação). Centro de Educação 
Comunicação e Artes, Universidade Estadual de Londrina, Londrina, 2018. 
 
CUSTÓDIO FILHO, V. Múltiplos fatores, distintas interações: esmiuçando o caráter 
heterogêneo da referenciação. 2011. 331p. Tese (Doutorado em Linguística), Universidade 
Federal do Ceará, Fortaleza, 2011. 
 
DIAS, R. VIAN, Jr. O. Análise de discurso multimodal sistêmico-funcional de livros 
didáticos de inglês do ensino médio da educação pública. Revista Signum: Estudos 

Linguísticos, n. 20/3, p. 176-212, dez. 2017. Disponível em 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/signum/article/view/27950. Acesso em: 05 set. 2019. 
 
DIONISIO, A. P. Gêneros textuais e multimodalidade. In: KARWOSKI, A. M.; 
GAYDECZKA, B.; BRITO, K. S. Orgs.). Gêneros textuais: reflexões e ensino. 4. ed. São 
Paulo: Parábola Editorial, 2011. p.137-152 
 
__________ Multimodalidades e leituras: funcionamento cognitivo, recursos semióticos, 
convenções visuais. Recife: Pipa Comunicação, 2014. 
 
DONDIS, D. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
 
DUARTE, V. M. Textos multimodais e letramento. Habilidades na leitura de gráficos da 
Folha de São Paulo por um grupo de alunos do ensino médio. 2008. 219p. Dissertação 
(Mestrado em Estudos Linguísticos). Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas 
Gerais, Belo Horizonte, 2008. 
 
ECONOMOU, D. Photos in the news: appraisal analysis of visual semiosis and verbal-visual 
intersemiosis, PhD . The university of Sydney,Faculty of Education and Social Work.  
Australia, 2009. 
 
ESPANCA, F. Antologia poética de Florbela Espanca. São Paulo: Martin Claret, 2015. 
Edição Especial. 
 
FARINA, M. Psicodinâmica das cores em comunicação. São Paulo: Edgar Blucher, 1982. 
 
FERREIRO, E. ; TEBEROSKY, A. A Psicogênese da língua escrita. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1986 
 
FERREIRO, E. Reflexões Sobre Alfabetização. São Paulo: Cortez, 2000.  
 



200 

FIRMO, A. F. A hibridização dos subsistemas atitude e gradação no gênero memórias 
literárias. 2014. 117p.  Dissertação (Mestrado em Linguística), Centro de Humanidades, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. 
 
FRASER, T; BANKS, A. O guia completo da cor.  Tradução de Renata Bottini. São Paulo: 
Editora Senac São Paulo, 2007. 
 
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: 
Paz e Terra, 1996. 
 
GOETHE, J. W. Doutrina das Cores. São Paulo: Nova Alexandria, 2011. 
 
GUIMARÃES, L. A cor como informação: a construção biofísica, linguística e cultural da 
simbologia das cores. São Paulo: Annablume, 2000. 
 
_________ As cores na mídia: a organização da cor-informação no jornalismo. São Paulo: 
Annablume, 2003. 
 
HALLIDAY, M.A.K.; HASAN, R. Cohesion in English. Londres: Longmann, 1976. 
 
____________ Language, context, and text: aspects of language in a social-semiotic 
perspective. Oxford: Oxford University Press, 1989. 
 
HALLIDAY, M. A. K. An introduction to Functional Grammar. Revisão de Christian M. 
I. M. Matthiessen. 3. ed. Londres: Edward Arnold, 2004. 
 
HALLIDAY.  M. A. K ; MATTHIESSEN, C. M. I. M. Construing Experience Through 
meaning: a language basead approach to cognition. Londres: Continuum, 2006. 
 
HELLER, E. A psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão. Tradução 
Maria Lúcia Lopes da Silva. 1. Ed. São Paulo:Gustavo Gili, 2013. 
 
HEBERLE, V. V. Apontamentos sobre linguística sistêmico-funcional, contexto de situação e 
transitividade come exemplos de livros de literatura infantil. Revista Delta, v.34, n. 1, p. 81-
112, 2018. 
 
 JÚNIOR, F. V. de P. A semântica das cores na Literatura Fantástica. Revista Entrepalavras, 
Fortaleza - ano 1, v.1, n.1, p. 129-138, ago/dez 2011 
 
KOCH, I. V, ELIAS, V. M. Ler e escrever: estratégias de produção textual. 2. ed., 4ª 
reimpressão. São Paulo: Contexto, 2017. 
 
KRESS, G. Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. 
Nova Iorque: Routledge, 2010. 
 
KRESS, G. van LEEUWEN, T. Colour as a semiotic mode: notes for a gramar of colour. 
Sage publications, Londres, v.1, p.343-368, 2002. 
 
____________Reading Images: The Grammar of  Visual Design. Londres: Routledge, 2006. 
 



201 

LAKATOS, E. M. e MARCONI, M. A. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: 
Atlas, 7.ed. 2012. 
 
LIMA, M. F. M.O humor como estratégia de compreensão e produção de charges: um 
estudo inferencial das charges de Myrria. 2015. 167f. Tese (Doutorado em Língua 
Portuguesa), Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
LUQUET, G. H. O desenho infantil. Porto: Ed. Do Minho, 1969. 
 
MACKEN-HORARICK, M. Interacting with multimodal text: reflections on image and 
verbiage in ArtExpress. Visual Communication, Londres, vol. 3, n.1, p. 5-26, 2004. 
 
MAIA, J.V. A leitura crítica a partir da interpretação de charges jornalísticas. 2011. 
220f. Dissertação (Mestrado em Linguística). Centro de Humanidades, Universidade Federal 
do Ceará. Fortaleza, 2011. 
 
MARINGONI, G. Humor da charge política no jornal. Comunicação & Educação. São 
Paulo: Moderna, p. 85-91, set./dez.1996.   
 
MARTIN, J.R. Beyond exchange: appraisal systems in English. In: HUSTON, S.; 
THOMPSON, G. Evaluation in text: authorial stance and the construction of discourse. 
Oxford: Oxford University Press, 2000. 
 
MARTIN, J.R. Fair trade: negotiating meaning in multimodal texts. In P. Coppock (ed.) 
The Semiotics of Writing: Transdisciplinary Perspectives on the Technology of Writing. 
Brepols (Semiotic & Cognitive Studies X), 2001. p. 311-338. 
 
MARTIN, J.R;  ROSE, D. Working with Discourse. Meaning beyond the clause. 2. ed.  
Londres: Continuum, 2007. 
 
MARTIN, J. R. ;WHITE, R. R. R. The language of evaluation: appraisal in English. Nova 
Iorque: Palgrave Macmillan, 2005. 
  
MATIAS, A. F. Intertextualidade e ironia na interpretação de charges. 2010. 128f. 
Dissertação (Mestrado em Linguística). Centro de Humanidades, Universidade Federal do 
Ceará. Fortaleza, 2010. 
 
MELO, J. M. de. A opinião no jornalismo brasileiro. 2 ed. Petrópolis: Vozes, 1994. 
 
NASCIMENTO, S. S. O. A construção Multimodal dos referentes em textos 
verbiagem/imagem. 2014. 149f. Tese (Doutorado em Linguística). Centro de Humanidades, 
Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2014. 
 
NEVES, M. H. M. Gramática de usos do português. São Paulo: Editora UNESP, 2000. 
 
O'HALLORAN, K. L. Systemic functional-multimodal discourse analysis (SF-MDA): 
constructing ideational meaning using language and visual imagery. Visual Communication, 
Londres, v. 7, n. 4, p. 443–475, 2008. 
 



202 

_________ Multimodal discourse analysis: systemic-functional perspectives. Londres: 
Continuum, 2004. 
 
PAINTER, C; MARTIN, J. R; UNSWORTH, L. Reading visual narratives: image analysis 
of children‟s picture books. Londres: Equinox, 2012. 
 
PAIVA, F A. Categorização de texto multimodal de revista de divulgação científica popular 
brasileira, Linguagem em Foco, v. 3, n. 5, p. 115-128, 2011. 
 
POÇAS, M. T. C. Design Editorial/ Revista, capas e discursos: um estudo das revistas 
Veja, Isto é, Carta Capital e Época. 2009. 178f. Dissertação (Mestrado em Design). Centro de 
Artes e Comunicação, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2009. 
 
ROJO, R. Gêneros discursivos do Círculo de Bakhtin e multiletramentos. In: ROJO, R. 
(Org.). Escola conectada: os multiletramento e as TICs. 1. ed. São Paulo: Parábola, 2013.p. 
13-36. 
 
ROJO, R. BARBOSA, J. Hipermodernidade, multiletramentos e gêneros discursivos. 1. 
ed. São Paulo: Parábola Editorial, 2015. 
 
ROMUALDO, E. C. Charge jornalística: intertextualidade e polifonia: um estudo de 
charges da Folha de S. Paulo. Maringá: Eduem, 2000. 
 
SAUSSURE, F. de. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 1995. 
 
SILVA, L. F. P. de. Estudo crítico da representação visual do léxico em dicionários 
infantis ilustrativos. 2006. 139p. Dissertação (Mestrado em Linguística), Universidade de 
Brasília (UNB), 2006. 
 
SOUZA, A. A. Gradação: força e foco. In: VIAN JR., O; SOUZA, A. A. de; ALMEIDA, F. 
S. D. P. A linguagem de avaliação em língua portuguesa: Estudos sistêmico-funcionais 
com base no Sistema de Avaliatividade. São Carlos: Pedro e João Editores, 2011. p.191-203. 
 
TEIXEIRA, L. G. S. Sentidos do humor, trapaças da razão: a charge. Rio de Janeiro: 
Edições Casa de Rui Barbosa, 2005. 
 
VAN DIJK, T. A. Discourse and Knowledge: A Sociocongnitive Approach. Barcelona: 
Cambridge University Press, 2014. 
 
VAN LEEUWEN, T. Discourse and Practice: New tools for critical disourse analysis. Nova 
Iorque: Oxford University Press, 2008. 
 
VAX, L. A arte e a literatura fantásticas. Coleção Arte e Filosofia. Lisboa: Arcádia, 1972.  
 
VIAN JUNIOR, O.  A gradação da linguagem na literatura marginal. In: VIAN JR., O; 
SOUZA, A. A. de; ALMEIDA, F. S. D. P. A linguagem de avaliação em língua 
portuguesa: Estudos sistêmico-funcionais com base no Sistema de Avaliatividade. São 
Carlos: Pedro e João Editores, 2011. p.205-2014. 
 
 



203 

VIEIRA, J. Multimodalidade nos eventos de letramento. In: VIEIRA, J., SILVESTRE, C. 
Introdução à Multimodalidade: Contribuições da Gramática Sistêmico-Funcional, Análise 
de Discurso Crítica, Semiótica Social. Brasília: J. Antunes Vieira, 2015. p.43-72 . 
 


