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Resumo 
 

Este artigo examina, numa dimensão interpretativa além das palavras, duas das capas da 
revista Zum, especializada em arte e cultura, com foco na fotografia, vinculada ao 
Instituto Moreira Salles da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo foi encontrar um 
caminho para o entendimento da composição visual e do apelo persuasivo da instituição 
promotora. Este trabalho foi desenvolvido com base nos conceitos semióticos de Peirce 
e nos pressupostos das dimensões semióticas propostas por Charles Morris. Realizado 
no primeiro semestre de 2017, relativo ao projeto de Iniciação Científica (PIBIC/CNPq) 
vinculado ao eixo temático ‘Design Editorial’ do Grupo de Pesquisa ‘Linguagens do 
Design’ - TRIADES, dentro do Laboratório de Comunicação no Design 
LabComDesign, do Departamento de Artes & Design da PUC-Rio. 
 
Palavras-chave: Design Editorial. Linguagem. Semiose. Comunicação. 
 
 
1. Introdução 

Revista é um veículo de comunicação, impressa ou digital, com ou sem 

periodicidade, que expõe assuntos de interesses gerais, como informação, 

entretenimento, propaganda, mensagens institucionais, artísticas, literárias, educativas, 

culturais, científicas, de humor, etc. Toda revista possui uma identidade e segue uma 

linha editorial. Segundo Rabaça e Barbosa (2001, p. 432-433), linha editorial é o “estilo 

e postura de um determinado veículo ou de um produto editorial”, como livros, revistas, 

jornais, programas de TV e de rádio, vídeos, discos, sites, etc. É a diretriz tomada por 

um projeto de comunicação que implica diretamente nas decisões sobre a programação 

dos produtos, dos conteúdos a serem publicados e no tratamento dos materiais.  
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O design gráfico editorial encontra-se, portanto, na construção dessa identidade 

e na elaboração da política editorial de uma revista. É responsável também por tornar 

tangível, por meio de recursos não verbais, ideias e sentimentos que uma empresa de 

comunicação enseja transmitir. O objetivo era, portanto, encontrar um caminho que 

amplificasse o entendimento da composição visual e do apelo persuasivo da instituição 

promotora.  

Foram escolhidas para o estudo as capas da oitava e da décima segunda Edição 

da revista Zum, especializada em arte e cultura, focada na Fotografia, vinculada ao 

Instituto Moreira Salles da cidade do Rio de Janeiro. Numa dimensão interpretativa 

além das palavras, foram examinados os recursos sintáticos semânticos e pragmáticos 

com base nos conceitos e pressupostos das dimensões semióticas propostas por Charles 

Morris (1976). Essas dimensões têm sido propostas para os estudos do design, como se 

encontra no livro "Design do objeto: bases conceituais" de João Gomes Filho.  

 

2. Fundamentação Teórica 

Uma breve revisão de alguns conceitos da semiótica peirceana servem de base 

para a leitura e análise dos produtos do design gráfico presentes na revista. 

Semiótica é uma ciência que tem como objeto de investigação a Linguagem em 

seu sentido mais amplo, abarcando não somente a linguagem verbal (língua: falada e 

escrita), mas também as diversas outras linguagens não-verbais.  

De acordo com Santaella (1985, p. 7), a palavra “semiótica” vem da raiz grega 

“semeion”, que quer dizer signo. Semiótica é, portanto, a ciência dos signos. Está ligada 

a todo “sinal” que produza significado perceptível pelos sentidos humanos, exercendo, 

assim, mediação entre o mundo físico e a consciência humana. Um risco no papel é um 

signo. Um cheiro, um sabor, um som, uma textura. São todos signos, pois, ao entrarem 

em contato com os sentidos, evocam memórias, ideias ou sensações, ainda que, muitas 

vezes, de forma inconsciente. Uma vez que é capaz de comunicar, o signo funciona 

como linguagem. Sendo assim, a Semiótica é também uma filosofia que estuda o 

pensamento, o raciocínio. 

A acepção de signo, seguindo os conceitos peirceanos, passa por três níveis ou 

instâncias, que ocorrem de maneira dinâmica e simultânea:  
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1- A Primeiridade corresponde à impressão mais ao contato com os signos. Diz 

respeito à manifestação perceptível aos sentidos, ou seja, as qualidades formais, visuais, 

estéticas e materiais dos signos. Está ligado à percepção dos aspectos denotativos. 

2- A Secundidade corresponde ao momento no qual se passa a estabelecer 

relações com os possíveis significados vinculados às qualidades percebidas na 

primeiridade. É também o momento no qual se inicia a assimilação dos aspectos 

conotativos. 

3- A Terceiridade corresponde ao processo lógico mediador da relação entre as 

qualidades perceptíveis do signo e os significados evocados por elas, ou seja, entre a 

primeiridade e a secundidade. 

Assim, a partir dessas instancias, pode-se definir o signo como o resultado da 

relação dinâmica e concomitante entre três elementos correlatos:  

Primeiridade >   Representâmen;  

Secundidade  >   Objeto;  

Terceiridade >   Interpretante,  

conforme Nojima (anotações de aula, 2017). 

 
Fig.1: Conceito de Signo. 
Fonte: Nojima (apontamentos de aula, 2017). 

 

Considerando as instâncias de percepção do signo e a relação que tem com o seu 

objeto, o signo ser classificado em três categorias: 

1- Ícone: refere-se ao nível do sentimento, da sensação e da emoção. Ocorre 

quando a assimilação do que está sendo representado pelo signo se estabelece pelo 

reconhecimento da própria semelhança ou equivalência entre as qualidades perceptíveis 

do signo e aquilo que ele representa. (Exemplos: a pintura de uma árvore representa 

uma árvore; um retrato de uma pessoa é a representação da mesma). 
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2- Índice: refere-se ao nível da experiência, ação ou fato ocorrido. Acontece 

quando a assimilação do que é representado pelo signo se dá pela indução ou 

aproximação do signo com o que ele representa. (Exemplos: pegadas no chão indicam 

que alguém passou pelo caminho, o som de um trovão indica a ocorrência de uma 

possível tempestade). 

3- Símbolo: refere-se ao hábito, à memória, à razão. Ocorre quando a 

assimilação do que está sendo representado pelo signo se dá por um processo de 

relembrança ou de reconhecimento de convenções. (Exemplos: pictogramas nas portas 

de banheiros, indicando masculino e feminino; sinais de trânsito que simbolizam ações 

que devem ou não ser tomadas; ou até, a presença de uma aliança no dedo anular da 

mão esquerda que simboliza que a pessoa em questão é casada). 

O signo pode ser classificado também conforme outras relações entre seus 

correlatos e ainda acumular mais de uma classificação. Segundo Braida e Nojima (2014. 

p.25) a ocorrência do signo é global. 

 
Fig. 2 O signo como ocorrência global. 
Fonte: Nojima (2007, apud Braida e Nojima, 2014 p.25). 
 

Como expõe Gomes Filho, as dimensões semióticas encontram suas bases 

teóricas no estudo das relações do signo com outros signos (sintática), do signo com os 

seus objetos (semântica) e, por último, do signo com os interpretantes (pragmática) e 

foram explicadas no esquema a seguir (2006, p.115). 
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Fig. 3 As dimensões semióticas do design. 
Fonte: Gomes Filho (2006, p.115). 
 

Neste trabalho, as análises foram realizadas tendo como guia as instâncias de 

acepção dos signos (primeiridade, secundidade e terceiridade), a classificação peirceana 

(ícone, índice, símbolo) e com base nas dimensões semióticas de Morris (sintática, 

semântica e pragmática) sobre os atributos dos materiais gráficos presentes na revista.  

 
Fig. 4 - Tríade da análise. 
Fonte dos autores. 
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3. Desenvolvimento das Análises 

A Zum é uma revista semestral, especializada em fotografia, veiculada pelo 

Instituto Moreira Salles da cidade do Rio de Janeiro. Suas publicações trazem trabalhos 

de importantes fotógrafos brasileiros e estrangeiros, acompanhados por entrevistas, 

artigos e textos históricos. A revista promove o universo da fotografia, relacionando-o 

com outros campos artísticos, como as artes plásticas, a literatura e o cinema, além de 

instigar uma reflexão crítica sob um olhar contemporâneo. 

 

3.1. Análise da Capa da Oitava Edição da Revista Zum 

  
Fig. 5 – Capa da oitava edição da revista Zum, publicada em 9 de abril de 2015 
Fonte: Revista Zum (abr. 2015).  
 

3.1.1. Aspectos Sintáticos 

- A capa da revista tem formato próximo a um A4, porém menos retangular 

(21cm x 26cm), posicionado verticalmente. 

- A fotografia toma conta da capa, sangrando à direita, e há poucas interferências 

sobre ela (apenas o título da revista no canto superior esquerdo, alguns nomes listados 

no canto inferior direito e, quase imperceptível no canto inferior esquerdo, a marca do 

Instituto Moreira Salles). 
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- A marca da revista Zum, bastante estilizado, é escrita somente com linhas retas, 

sem curvas ou sinuosidades. Nesta edição ela apresenta-se num tom coral, em contraste 

com o restante da capa em preto e branco. Ocupa quase metade da extensão horizontal 

da capa. É possível notar uma semelhança entre a marca da revista e a marca do 

instituto (IMS), ao se considerar a linguagem tipográfica utilizada. 

- O texto “REVISTA DE FOTOGRAFIA”, escrito em tipografia sem serifa, em 

caixa alta, aparece vinculado a marca, alinhado à esquerda, junto a uma das retas 

verticais geradas pelo desenho tipográfico. 

- Os nomes listados no canto inferior direito, escritos em caixa alta, com 

tipografia sem serifa, apresentam-se em um azul ciano, também em contraste com a 

fotografia da capa, alinhados à esquerda. 

- Na fotografia em preto e branco, um telefone de mesa antigo, com fio e teclado 

giratório, sangrando à direita. A silhueta de um garfo deforma-se ao justapor-se sobre o 

aparelho telefônico. Os dentes do talher representado incidem sobre o fio do telefone. 

- Há poucos elementos presentes no enquadramento fotográfico (apenas um 

telefone e a sombra de um garfo), que se dispõem transversalmente, do canto superior 

direito para o canto inferior esquerdo, sobre um fundo branco, limpo, que abarca a 

maior parte da composição. 

- A cena possui uma leve angulação plongée. 

- É possível perceber também que um leve ruído afeta a perfeita definição da 

imagem fotográfica. 

 

3.1.2. Aspectos Semânticos 

A enxuta quantidade de elementos verbais, suas proporções e o modo como é 

disposta na capa revelam a maior importância dada aos elementos não-verbais, 

enfatizando, assim, a marca da revista e a fotografia. 

Ao percebermos os aspectos qualitativos da fotografia, uma das primeiras 

reações é a estranheza causada pela combinação, aparentemente aleatória, de dois 

objetos cotidianos: um telefone e um garfo.  

Tanto o modelo antigo do aparelho telefônico, quanto o ruído na definição da 

imagem, podem ser entendidos como indícios de que a fotografia teria sido tirada, 

provavelmente, por volta da segunda metade do século XX.  



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

O telefone é representado pelo seu próprio ícone - figura/objeto presente na cena 

fotográfica. Já o garfo é representado, de maneira menos direta, por sua silhueta, que 

indica sua existência, ainda que fora do enquadramento. Entretanto, o garfo em si não se 

encontra presente na cena. Assim sendo, a sombra do talher é, ao mesmo tempo, índice 

de sua existência e de sua ausência. 

A ausência de cor na fotografia da capa realça seu caráter fotográfico, no sentido 

de imagem obtida por meio do “desenho da luz”. Tal fator é também capaz de gerar um 

afastamento do plano da fotografia com relação ao plano da realidade. Além disso, o 

preto e o branco, a sombra e a luz, trazem à composição a ideia de dualidade, 

provocando certa dramaticidade e tensão, até mesmo em peças cotidianas. 

São diversos os significados simbólicos que podem ser atribuídos aos signos presentes 

no quadro, porém a ambiguidade predomina sobre todo o conjunto. 

 

3.1.3. Aspectos Pragmáticos 

A preservação de certa ‘limpeza” visual sobre a capa, com poucas interferências, 

sem chamadas ou anúncios, diferencia a Zum de revistas populares (em nível de 

aparência externa). Tal limpeza proporciona maior clareza na percepção e leitura da 

fotografia em destaque, o que se deve, logicamente, por se tratar de uma revista 

especializada em fotografia. 

A imagem em evidência é obra da artista e curadora brasileira Regina Silveira 

(Porto Alegre/RS, 1939-) e faz parte da série Enigmas, produzida em 1981, momento 

em o país vivia um regime militar. Nesse sentido, a ausência e o isolamento, a ilusão e a 

distorção podem não ter sido apenas estilos artísticos, mas também metáforas 

significativas numa era de severa repressão política.  

Fig. 6 – Outras fotografias da série Enigmas (1981), de Regina Silveira. Coleção Museu de Arte Moderna de Nova 
York / Fundo Latino-Americano e Caribenho. CORTESIA MOMA. 
Fonte: Post MoMA (9 de jun. 2015). 
 

Nas peças da série, a artista sobrepõe signos. O curador Teixeira Coelho, em seu 

texto “A revelação da sombra”, escrito para o lançamento da série Enigmas, publicado 
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pela Poesia & Arte (1981), compara os fotogramas de Regina Silveira com ideogramas: 

uma máquina de escrever e um martelo, uma panela e um pente, um telefone e um 

garfo. A artista utiliza esses objetos cotidianos, banais, como símbolos gráficos para 

representar um conceito abstrato, complexo e profundo. No entanto, sua ferramenta de 

escrita é a luz, essência da fotografia. 

O conjunto está repleto de relações duais: o branco e o preto, a sombra e luz, a 

presença e a ausência, o material e o imaterial, o concreto e o abstrato, o real e o virtual. 

Entretanto, não há obviedades. O que paira sobre tudo é um certo mistério, uma 

ambiguidade, um enigma, estando assim, mais uma vez, em concordância com a 

proposta da revista, que se volta para um público mais restrito, interessado em arte e 

fotografia e exige um olhar acurado, sensível e inteligente. 

 

3.2. Análise da Capa da Décima Segunda Edição da Revista Zum 

  
Fig. 7 – Capa da décima segunda edição da revista Zum, publicada em 13 de abril de 2017 
Fonte: Revista Zum (abr. 2017).  
 

3.2.1. Aspectos Sintáticos 

- A capa da revista tem formato de 21cm x 26cm, posicionado verticalmente. 
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- A marca da Revista Zum, nesta edição preenchido por um roxo escuro, situa-se 

no canto superior esquerdo.  

- Logo a baixo está o texto “REVISTA DE FOTOGRAFIA” escrito em caixa 

alta, em tipografia sem serifa.  

- A marca do Instituto Moreira Sales encontra-se no canto inferior direito num 

tom de cinza levemente mais escuro que o fundo. 

- A fotografia é composta por um crânio fragmentado suspenso por uma barra. 

Nele há diversas interferências de pregos e hastes de metal enferrujado.  

- O elemento principal apresenta-se centralizado na capa, em primeiro plano, 

sobre um fundo branco e com angulação normal (no nível dos “olhos”) 

- A barra de metal que suspende crânio sangra na margem inferior.  

 

3.2.2. Aspectos Semânticos 

 A fotografia da capa atrai o interesse devido a sua temática macabra produzida 

pela presença do crânio cheio de interferências metálicas. As pequenas peças parecem 

estar “costurando” e juntando fragmentos do crânio. Os pregos e as hastes de metal 

estão envelhecidos e enferrujados, o que indica que o crânio e suas interferências não 

são fruto de um trabalho recente e transmite a ideia de relíquia.  

Em contradição com o estado da obra fotografada, a qualidade da imagem 

fotográfica possui nitidez e alta definição. 

  

3.2.3. Aspectos Pragmáticos 

A fotografia da capa da décima segunda edição da Zum tem como autoria o 

fotógrafo paulistano André Penteado. Nesta série, as fotografias buscam investigar as 

heranças da Missão Artística Francesa, que teve como intuito estabelecer a primeira 

escola de Belas Artes no Brasil. Faziam parte dessa missão artistas franceses, que 

desembarcaram no Rio de Janeiro no início do século XIX e foram responsáveis por 

transformar e o cenário cultural do país.  

No projeto, André Penteado tenta aproximar esse passado com o presente, 

mostrando quais foram os efeitos de longo prazo acarretados pela instalação da escola 

de artes no Rio de Janeiro. O autor diz a respeito de sua obra que “nem sempre as fotos 

têm conexões evidentes com o tema”. 
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4. Conclusões 

A Zum diferencia-se das demais revistas, a princípio, por se designar como 

revista especializada em fotografia e estar vinculada a uma organização de incentivo à 

cultura (o Instituto Moreira Salles). Seu caráter é, no entanto, evidenciado na aparência 

externa. Em destaque nas capas sempre estão importantes obras fotográficas. As poucas 

interferências verbais apresentam-se, de alguma forma, sempre alinhadas dentro de uma 

grid fluida que acompanha e destaca a imagem da capa. A identidade da revista é 

reconhecida não apenas pela marca, mas por toda a composição visual presente. 

A Zum tem a finalidade de abordar e fomentar o campo artístico da fotografia. 

Ao mesmo tempo, traz nas matérias temáticas que tocam questões importantes 

vinculadas ao contexto histórico e cultural da sociedade brasileira, assim como da 

sociedade global (como o regime militar e a missão artística francesa nas capas 

analisadas neste trabalho). Sua abordagem, entretanto, dá-se de maneira sutil, por vezes 

até poética, sua expressão é enigmática e propõe um olhar apurado, crítico e 

contemporâneo. 

Conclui-se, assim, que o design gráfico editorial desempenha um papel 

fundamental na construção da identidade visual de uma marca, com a incorporação e 

materialização de ideais e valores da instituição à qual a publicação está vinculada.  

A partir deste estudo verificou-se a importância do exame atento e minucioso 

sobre peças gráficas, enquanto parte essencial do método de desvendamento de 

elementos e análise de composições que integram projetos editoriais. Por fim, tendo em 

vista a utilização de conceitos trazidos por Peirce (primeiridade, secundidade e 

terceiridade) e Morris (dimensões sintática, semântica e pragmática) acerca dos signos 

da linguagem, pode-se constatar que a Semiótica se apresenta como aporte para a 

compreensão da atuação do designer enquanto “comunicador visual”.  
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