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Resumo 

 

Esta pesquisa objetiva apresentar a análise de um texto publicitário multimodal por meio 

da Semiótica Social Discursiva proposta por Kress, van Leeuwen, (2006). Para tal, 

recorremos aos fundamentos da Gramática do Desenho Visual e da Teoria da 

Multimodalidade para a compreensão, dos efeitos de sentido que o texto produz. A 

metodologia utilizada é qualitativa, isto é, de natureza descritiva e interpretativa. Como 

resultados, pudemos observar na análise que os conceitos propostos pelos autores são 

aplicáveis na prática. 
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Considerações iniciais 

 

 Esta pesquisa objetiva apresentar a análise de um texto publicitário multimodal, 

um anúncio, por meio da Semiótica Social Discursiva proposta por Kress, van Leeuwen, 

(2006), mais especificamente, da gramática do design visual e da teoria da 

multimodalidade. 

 Inicialmente, apresentaremos uma síntese de alguns princípios da teoria adotadas 

nesta análise, bem como de seus pressupostos metodológicos, a seguir faremos a análise 

de um anúncio publicitário focando as metafunções representacional e composicional e, 

finalmente, apresentaremos as considerações finais. 

 

Gramática do design visual ou linguagem do design visual  

 

A linguagem visual, atualmente é muito utilizada como forma de comunicação 

nos países desenvolvidos. Antigamente, usava-se mais a escrita e a oralidade. Este novo 

modo de representar produziu efeitos nas formas e características dos textos. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Pós-doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC), Professora da Faculdade Municipal de Palhoça (FMP), e-mail: luzcarpin55@gmail.com 
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A mescla entre a escrita e novas formas de representação como, por exemplo, 

imagens, letras diferentes, cores para destacar, maneiras como aparecem nos suportes 

despertou o interesse em linguistas como Kress, van Leeuwen, Leite-Garcia (2006) e 

outros mais. Assim, os dois primeiros constroem uma gramática específica para o modo 

visual, mostrando a construção de sentidos nos textos. 

Com isso, surgiu a concepção de textos multimodais – diferentes modos de 

representação e comunicação que ocorrem dentro de um texto dado. Não é possível 

interpretar um texto multimodal apenas prestando atenção na língua, mas sim, também 

prestando atenção em todas as formas de representação semióticas existentes nele e 

levando em conta o que estas formas representam nas mais variadas culturas. Desta 

maneira, o conceito de comunicação é ampliado e considerado pelos autores como um 

processo em que um produto ou evento semiótico é enunciado ou produzido, interpretado 

ou usado produzindo sentido em articulações múltiplas. Eis que surge a seguinte pergunta. 

Como compreender as características dos textos multimodais? 

Segundo os estudiosos, primeiramente devemos analisar os principais modos de 

representação em virtude do qual um determinado texto se realiza e se produz, a seguir, 

devemos tentar compreender a origem cultural e histórica do texto para produzir 

significado do modo semiótico individual e, finalmente, partir do pressuposto de que 

modos específicos (visual, gestual, sonoro, etc.) têm potencialidades de significação e 

também limitações, constituem-se em semioses diferentes (cotidiana, individual, 

multicultural, urbana etc.). Para Kress, van Leeuwen e Leite-Garcia (2006), esta proposta 

sugere um novo enfoque para análise de textos/discursos – busca compreender todos os 

modos de representação que entram em jogo no texto/discurso, com a mesma exatidão de 

detalhes e a mesma precisão metodológica que é capaz de alcançar a análise do discurso 

com o texto linguístico. Ela difere das teorias do cinema e de estudos da cultura popular, 

pois nela os teóricos pretendem abordar as regularidades particulares de cada modo 

semiótico, as regularidades de suas combinações e o seu valor em uma cultura dada. O 

interesse nesta proposta está na textualidade, nas origens sociais e na produção do texto, 

assim como, em sua leitura. Enfatizamos em primeiro lugar uma sintaxe visual, em 

detrimento de um léxico visual, embora ambos convivam conjuntamente. 

 Em análises de textos multimodais dois objetos de estudo podem ser destacados – 

aspectos visuais e a linguagem escrita (representação e comunicação) diferente do campo 

das artes plásticas que se preocupam também com a expressão. Para Donis Dondis (2003, 
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p. 4), a preocupação do alfabetismo visual é o “[...] efeito cumulativo da combinação de 

elementos selecionados, a manipulação das unidades básicas através de técnicas e sua 

relação formal e compositiva com o significado pretendido”, constitui-se em um estudo 

mais formal em que são enfatizados os elementos individuais da composição, como a cor, 

a linha, a textura, a proporção, o tom e o poder expressivo das técnicas individuais como 

a ousadia, a simetria, o ritmo, a reiteração, a ênfase, o equilíbrio, a harmonia e outros 

mais. Enquanto que, na teoria multimodal, a preocupação ao se fazer a análise é com a 

“estrutura da informação”, os “efeitos modais”, as “relações de transitividade” e a 

expressão de significações interpessoais, sociais e atitudinais. Entendemos que nesta, há 

um deslocamento do “alfabetismo visual” para o que sugerimos chamar de “letramento 

visual”. 

 Para isso,  Kress, van Leeuwen e Leite-Garcia (2006) apoiam-se nas três funções 

semióticas universais, isto é, nas metafunções da linguagem verbal propostas por Halliday 

(1978; 1985): a) interpessoal (representar e comunicar aspectos relevantes das relações 

sociais daqueles que intervêm na comunicação revelando motivações e efeitos que são 

sociais e ideológicos); b) ideativa (representar e comunicar os fatos, estados de coisas e 

percepções que o orador deseja comunicar) e c) textual (fazer com que a produção de 

mensagens tenha coerência interna com o texto e externa com aspectos relevantes do 

entorno semiótico – contexto).  

 Segundo Kress, van Leeuwen e Leite-Garcia (2006) a questão central da 

multimodalidade é a ênfase no uso e no valor da representação visual na paisagem geral, 

assunto que alguns críticos e historiadores da arte e da sociedade não se ocuparam, como, 

por exemplo, Gombrich (1960), Panofsky (1955) e Arnheim (1971). 

  As características dos textos multimodais, como já mencionado anteriormente, 

baseiam-se nas metafunções de Halliday (1978; 1985), mas também, devemos considerar 

princípios da Semiótica Social Discursiva de textos multimodais como sugerem os 

precursores desta teoria, que são: 

 

a) tanto os produtores como os leitores têm poder em relação aos textos; 

b) os escritores e os leitores produzem signos complexos – textos – que 
surgem do interesse do produtor do texto; c) o interesse descreve a 

convergência de um complexo conjunto de fatores: histórias sociais e 

culturais, contextos sociais atuais, inclusive valores do produtor dos 
signos acerca do entorno comunicativo; d) o interesse em 

representações aptas em uma comunicação efetiva significa que os 

produtores de signos elegem significantes (formas) apropriadas para 

expressar significados (sentidos), de maneira que a relação entre 
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significante e significado não é arbitrária senão motivada. (KRESS; 

VAN LEEUWEN; LEITE-GARCIA, 2006, p. 388).  
 

 

 De acordo com esta teoria, observamos que todo modo semiótico tem a 

potencialidade para representar e comunicar significações, sempre relacionando-os as 

categorias propostas pelas metafunções de Halliday (1978; 1985) já citadas. Kress e van 

Leeuwen (1996) desenvolvem seu modelo para a análise de imagens e composições 

visuais, conforme tabela 1, a seguir. 

 

Tabela 1 – Estrutura básica da Gramática do Design Visual 

 

METAFUNÇÃO REPRESENTACIONAL 

Representação das experiências de mundo por meio da linguagem.  

Perspectivas – Relação entre participantes (ícones, figuras, lugares, objetos e pessoas 

que aparecem em imagens. 

Estrutura narrativa (Ação transacional, Ação não-transacional, Reação transacional, 

Reação não-transacional, Processo mental, Processo verbal). 

METAFUNÇÃO INTERATIVA 

Estratégias de aproximação/afastamento para com o leitor. Orientação.  

Perspectivas – Relação entre imagem e participador. 

Contato (Pedido – Interpelação ou Oferta). 

Distância Social (Social, pessoal, íntimo). 

Atitude (Objetividade ou Subjetividade). 

Modalidade (Valor de verdade). 

METAFUNÇÃO COMPOSICIONAL 

Modos de organização do texto. 

Perspectivas – Relação entre elementos da imagem. 

Valor de Informação (Ideal – Real, Dado – Novo). 

Saliência (Elementos mais salientes que definem o caminho de leitura). 

Estruturação (Modo como os elementos estão conectados na imagem). 

Fonte:  Adaptado de Kress, van Leeuwen (1996; 2006) 

 

Os autores, ao adaptarem as metafunções propostas por Halliday (1978; 1985) 

para a análise do modo semiótico visual, passam a falar de estruturas representacionais, 

de significados interativos e de composição, ou seja, a metafunção denominada de 

interpessoal por Halliday (1978) passa a se chamar de metafunção representacional, a 

metafunção ideativa corresponde a interativa e a metafunção textual corresponde a 

composicional ou organizacional. É relevante mencionar que Halliday (1978) 

desenvolveu um código semiótico da linguagem enquanto que Kress e van Leeuwen 

(1996; 2006) desenvolveram o código semiótico da imagem. 
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Assim, a metafunção representacional é relativa à natureza dos eventos, aos 

participantes representados (pessoas, lugares e objetos que aparecem como imagens) e as 

circunstâncias em que ocorrem, isto é, o que a imagem apresenta como tema ou assunto 

principal.  

As imagens representadas pela metafunção representacional podem ser 

narrativas ou conceituais.  As representações narrativas apresentam os vetor(es), ator(es) 

ou reator(es), e suas respectivas meta(as) ou fenômeno(s). Vetor é o traço invisível que 

conecta o participante (ator) ao objeto (meta) na cena em que a ação está sendo realizada. 

Quando há esta conexão temos uma representação narrativa transacional e quando ela não 

ocorre temos uma representação narrativa não-transacional. Reatores são os participantes 

em que sua única ação é olhar. Eles podem olhar para algo dentro da cena (reação 

transacional) ou fora da cena (reação não-transacional).   

A metafunção composicional ou como também é chamada organizacional é 

relativa à organização da informação visual comunicada tanto na imagem como pela 

imagem? Que tipo de proximidade é estabelecido na imagem, se existe uma 

macroestrutura coerente e lógica. Os significados dos elementos de uma composição são 

explicitados por meio de três sistemas inter-relacionados: a) valor da informação – o local 

que o participante e o espectador ocupam é dotado de valores informacionais, de acordo 

com a região em que está posicionada a imagem: direita e esquerda (polarização), topo e 

base (polarização), centro e margem (centralização); b) saliência – os elementos são feitos 

para atrair a atenção do espectador em diferentes níveis: plano de fundo ou primeiro 

plano, tamanho, contrastes de tons e cores, diferenças de nitidez etc.; c) estruturação – a 

presença ou ausência de planos de estruturação, isto é, de objetos interligados que 

conectam ou desconectam elementos da imagem, determinando se eles fazem parte ou 

não de um mesmo sentido. 

Convém ressaltar que não descreveremos a metafunção interativa, pois optamos 

em nossa análise pela metafunção representacional e composicional, priorizando a 

representação narrativa e a disposição espacial do texto.  Parafraseando os autores, 

afirmamos que um sistema semiótico deve formar textos coerentes tanto internamente 

quanto com o contexto para o qual foram produzidos e isto se traduz através de arranjos 

composicionais que permitem a concretização de diferentes significados textuais.  Assim, 

observaremos o valor dado a cada um dos elementos contidos na imagem, de acordo com 
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a posição que ocupam, pois se esta composição espacial é mudada obtém-se mudanças 

nestas relações e consequentemente no valor da informação e no seu sentido. 

 

Caminho metodológico  

 

 Como categorias fundamentais para descrição do espaço visual na Semiótica 

Social Discursiva, os autores sugerem que se observe o espaço visual fazendo distinções 

no valor da informação, isto é, no valor dado a cada um dos elementos contidos em uma 

imagem, de acordo com a posição que ocupam, pois a forma como esses elementos estão 

integrados nos dão uma série de subsídios acerca do seu significado.    

O espaço visual na imagem deve ser observado da mesma forma como o 

procedimento de leitura na sociedade ocidental, da esquerda para a direita e de cima para 

baixo, em sentido descendente, nesse caso específico de leitura de textos não-verbais 

formando quatro quadrantes, conforme a tabela 2, a seguir. 

 

Tabela 2: Dimensões do espaço visual  

 

          Domínio do dado    Domínio do novo 
Margem 

Ideal 
Dado 

Margem 

Ideal 
Novo 

Margem 

Real 

Dado  

Margem 

Real 

Novo 

                  Fonte: Adaptado de Kress, van Leeuwen e Leite-Garcia (2006) 

 

 

 Nessa composição deve-se observar os três sistemas relacionados entre si:  

 

a) Dado / novo – demarcação horizontal – as informações são colocadas 

seguindo uma linha horizontal, os elementos colocados à esquerda 

representam a informação dada, já conhecida pelo leitor. Já os elementos 

colocados à direita representam o novo, aquilo que o leitor passará a saber, a 

ação que será realizada a partir da informação dada; 

 

b) Ideal / real  – demarcação vertical – as informações são colocadas de cima 

para baixo seguindo uma linha vertical, em que a parte superior expressará a 
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idealização de algo ou a promessa de um produto (como, por exemplo,  no 

caso de uma propaganda). Esta parte também apresenta algo que trará mais 

afinidade com o leitor, aquilo que pode vir a ser, o campo do sonho ou do 

imaginário. Já, a parte inferior tende a ser mais informativa e prática; é a área 

mais ligada ao mundo real.    

 

c) Centro / margem – nesta forma de composição, ao contrário das anteriores, 

Kress, van Leeuwen (2006) dividem as formações e chamam de elementos 

centrais (de maior relevância) e marginais.  Na cultura ocidental, há 

prevalência da polarização dos elementos entre dado, novo, ideal e real, 

exemplos desta outra forma de composição são mais comuns em imagens de 

origem asiática, embora possam existir, inclusive juntos em uma mesma 

imagem. Quando isto ocorre, o elemento central recebe o nome de mediador. 

Pode ocorrer tanto na posição vertical quanto horizontal conforme exemplos 

a seguir: 

 

Figura 1: Dado/mediador/novo/horizontal 

 

 

Dado Mediador Novo 

 

Figura 2: Ideal/mediador/real/vertical 

 

 

Ideal 

Mediador 

Real 

 

     

O valor do ideal pode significar distância no tempo, no passado ou no futuro: uma 

“forma ideal” ou um “desejo ideal”. O real pode significar “aqui e agora”, “empiricamente 

assim”. 

 A distinção esquerda-direita tem significações diferentes: a esquerda é o ponto de 

partida (da leitura de um impresso) tende a possuir significações como (o que se 

considera) o conhecido, “o que se supõe ser assim”, e a direita é considerada como o 

ponto terminal, tende a ter significações como, por exemplo, “o que é novo” (o que é uma 

instância dada por certa).  
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 A distinção acima-abaixo se relaciona com juízos ontológicos e a distinção 

esquerda-direita com a condição da informação. Para os autores, a divisão horizontal e 

vertical entre o real e o ideal e, entre o dado e o novo ocorre de acordo com o interesse 

do produtor da imagem, portanto é determinada culturalmente. O que é estável é a 

significação das divisões. Lembramos, assim como os autores, que culturas diferentes têm 

usos distintos. 

 Outra categoria para descrição considerada pela Semiótica Social Discursiva é a 

tarefa de comunicar fatos, objetos e acontecimentos. Quando os representamos, ao utilizar 

os elementos visuais, há os que indicam que são os principais e suas relações com os 

demais (secundários). Exemplo desta categoria são as imagens realistas ou figurativas 

(interativas) em que alguém passa algo para outrem. Lembramos que há imagens que não 

são consideradas como interações, mas sim como, estado de coisas, por exemplo, um 

explorador da Amazônia representado em um periódico que mostra o que deve ser levado 

para sobreviver neste local.  

 Finalmente, devemos observar a relação social do espectador da imagem com ela 

mesma – uma relação paralela a do produtor da imagem com o objeto representado. Um 

exemplo pode ser, as indicações de distância social, que podem estar representadas pelo 

tamanho do elemento representado ou por sua distância em relação ao espectador; já as 

relações atitudinais podem codificar-se pela posição lateral do espectador em relação ao 

elemento (de frente, ao lado de, desde a margem). As relações de poder, segundo os 

autores, “[...] se codificam mediante a posição do espectador em uma relação vertical com 

o objeto: se o objeto é mais poderoso que nós, olhamos dirigindo a vista até acima; se é 

menos poderoso que nós olhamos até abaixo e assim sucessivamente” (2006, p. 397).    

 Estas são algumas categorias propostas pela gramática do design visual sugerida 

pelos autores que procuraremos utilizar na descrição do texto multimodal a ser analisado. 

 

Leitura Semiótica Social de texto multimodal 

 

 Para leitura semiótica social do texto multimodal a ser analisado, optamos pela 

metafunção representacional, descrevendo a representação narrativa do texto e pela 

metafunção organizacional priorizando as dimensões do espaço visual da composição, 

demonstrando como os signos são utilizados a partir de interações sociais para 

produzirem sentidos.  
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Texto 1: Anúncio publicitário – “Celta a escolha “celta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: <desenblogue.com> Acesso em: 18 jan. 2009. 

 

 
O texto 1 “Celta a escolha “celta” acima representa e comunica aspectos 

relevantes das relações sociais, está disponível na internet no site 

<www.desenblogue.com> que traz “as impublicáveis pérolas da propaganda” cuja 

audiência é de internautas.  

 Entendemos de acordo com os pressupostos teóricos de Kress e van Leeuwen 

(2006) que o texto 1 “Celta a escolha “celta” é uma narrativa representacional verbal e 

mental com ação transacional, isto é, o participante representado (Cebolinha) olha para 

sua meta (o carro) e se liga a um balão cujo conteúdo é a representação de uma fala, de 

uma linguagem verbal. Para Kress, van Leeuwen (2006), ler e escrever são atos 

produtores de signos e para Bakhtin (1999) todo signo é ideológico por natureza, o que 

comprova o que os autores afirmam de que os signos mudam de sentidos de acordo com 

o seu entorno. 

  A temática principal é a possibilidade de venda do carro Celta, este é o ponto de 

partida da mensagem. Com relação as dimensões do espaço visual na composição do texto 

1, observamos que o carro está em destaque quase no centro, invadindo um pouco o 

quadrante da direita (novo e ideal) e vem com o slogan “Celta nova geração” (mercadoria 

que é objeto de desejo do observador). Isto está representado no primeiro quadrante à 
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esquerda, como dado e ideal. Notamos que todas as primeiras letras das palavras deste 

slogan estão em caixa alta e são na cor azul claro. Assim, o carro literalmente é o objeto 

de desejo do leitor/observador/espectador. 

A leitura inicia no ângulo superior esquerdo até abaixo onde encontramos outro 

slogan “CHEVROLET CONTE COMIGO”, escrito com as letras na cor branco e, todas 

em caixa alta, alertando o observador. No primeiro quadrante da direita acima temos a 

invasão da imagem do carro (o novo e ideal) e abaixo temos o personagem representante 

(PR) – Cebolinha – com trajes muito coloridos, com olhar de convite/demanda 

interpelando o leitor/observador/espectador, persuadindo-o a realizar seu sonho de 

consumo. Cebolinha também aponta para um balão de fato acima de sua cabeça, na parte 

superior a direita, com escrita em caixa alta em que se utiliza o recurso de mudar o 

tamanho e a cor das letras “A ESCOLHA CELTA” para dar mais ênfase a sua fala e 

indicar ao leitor/observador/espectador que é possível realizar o seu desejo de consumo, 

isto semioticamente representa o ideal para o leitor/observador/espectador. Este desejo 

pode e deve ser real!  

 Através das interações sociais, sabemos que o personagem Cebolinha foi criado 

por Maurício de Souza e há um gibi com seu nome e neste, o autor troca propositadamente 

na fala do personagem representante (doravante PR), na oralidade o fonema denominado 

de fricativa /r/ pela lateral /l/, é um jogo de linguagem que no caso da leitura do anúncio 

encaixou perfeitamente, pois em vez do vocábulo “certa”, escreve-se “celta”, assim como 

o PR pronuncia na sua oralidade. Nesse sentido, “A escolha certa é o Celta”. 

 O enquadramento deste anúncio publicitário é longo, pois tanto o PR quanto o 

produto são mostrados frontalmente na página. Há destaque e movimentos no PR, através 

das cores fortes de suas vestimentas que despertam a percepção sensorial (verde, amarelo, 

azul, vermelho etc.), do movimento da mão direita indicando tanto o balão com a escrita 

sobre o carro como o próprio carro em si e também manifestando o símbolo de positivo, 

além da expressão dos olhos que brilham ao visualizar o leitor/observador/espectador. 

 Entendemos que este texto multimodal é subjetivo porque expressa atitudes de 

subjetividade do PR – o leitor é quase que assujeitado, seduzido pelo próprio PR. Assim, 

o ponto de vista do PR é praticamente imposto ao leitor/observador/espectador.   

 Quanto ao distanciamento social e o poder do PR no texto, entendemos que é alto, 

pois o ângulo de seu olhar é frontal em relação ao observador e este olhar convida o outro 

-  o leitor/observador/espectador, a realizar o seu sonho de consumo fazendo a escolha 
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certa.  Nesse sentido, o olhar do PR sugere demanda, pois está direcionado diretamente 

para o leitor/observador/espectador criando entre ambos uma relação imaginária que pode 

ser de afinidade, de sedução ou mesmo de dominação. 

 Esta leitura foi feita do primeiro quadrante esquerdo para o quadrante da direita, 

acima e abaixo ficando nítida a divisão entre o que os autores classificam de dado e novo 

e de ideal e real. As modalidades semióticas que sobressaíram foram: verbais, textuais, 

visuais e gestuais buscando comunicar um mesmo sentido. Assim, concluímos que tanto 

a produção e o uso dos objetos como os ambientes projetados são formas de comunicação.    

     

Considerações finais 

 

 

Este artigo apresenta apenas uma forma de análise que pode ser colocada em 

prática a partir da perspectiva da Semiótica Social Discursiva, da gramática do design 

visual e da teoria da multimodalidade proposta pelos linguistas Kress, van Leeuwen 

(1996; 2006). Entretanto há outras categorias que também podem ser exploradas nas 

análises de textos.  

O que buscamos mostrar aqui foi o sentido sobre a realidade visto a partir da 

metafunção representacional e o sentido sobre a mensagem visto a partir da metafunção 

organizacional. 

Esperamos que de alguma forma, os conceitos aqui apresentados promovam 

reflexões profícuas, pois os princípios semióticos operam dentro e por entre os diferentes 

modos de linguagem oferecendo um amplo campo de possibilidades para estudos dos 

signos multimodais. 
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