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RESUMO 

 

 

A nova ordem social estabelecida pela influência da publicidade e avanço das 

tecnologias multimídia tem demandado a criação de novos tipos de design, 

layouts e outros recursos semióticos visuais utilizados pela comunicação 

social. Uma consequência disso é a necessidade de desenvolver e tornar 

acessíveis conceitos, técnicas e convenções, para que seja possível 

compreender e empregar adequadamente esses novos recursos e 

possibilidades de trabalho comunicativo. No contexto acadêmico português de 

pesquisas no âmbito da Linguística Aplicada, tem havido um interesse 

crescente por estudos sobre multimodalidade, abordagem centrada na análise 

e interpretação de todos os demais modos semióticos que acompanham a 

escrita em um determinado tipo de texto ou evento comunicativo. Desta 

perspectiva, a presente tese de doutoramento visa contribuir para esse campo 

de pesquisa a partir da análise multimodal do layout da primeira página dos 

jornais portugueses tidos como de maior referência e/ou vendagem no país: o 

Diário de Notícias, o Correio da Manhã e o Público, edições de Sábado 

coletadas durante o mês de Fevereiro de 2008. O principal objetivo é verificar 

as tendências destes jornais quanto à representação e produção de 

significados sociais, bem como à orientação nas preferências e posições de 

leitura de seu público-alvo, através da composição visual de suas respectivas 

primeiras páginas. O referencial teórico da pesquisa é o da Semiótica Social 

em interface com a abordagem multimodal (Hodge & Kress, 1988; Kress & van 

Leeuwen, 1996, 1998, 2001, 2006). A grelha metodológica baseia-se na 

aplicação do sistema de significados composicionais oferecido pela gramática 

visual (Kress & van Leeuwen, 1996; Machin, 2007), além do sistema 

paramétrico de significados sociossemióticos das cores (Kress & van Leeuwen, 

2002; van Leeuwen, 2011) e da tipografia (van Leeuwen, 2006). Os principais 

resultados encontrados apontam para o duplo posicionamento do Diário de 

Notícias, ora inclinado para a manutenção e valorização dos grupos 

hegemônicos que controlam o poder vigente, ora aproximando-se da prática 

adotada pelos jornais mais popularescos como é o caso do Correio da Manhã, 
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que habitualmente integra a informação jornalística ao entretenimento e ao 

consumo de maneira naturalizada. O Correio da Manhã prioriza, ainda, a 

relação entre crime, denúncia e punição, trazendo para a realidade vivida 

pelos leitores o hábito de fiscalizar e condenar as arbitrariedades ocorridas na 

esfera do poder público. O Público, por sua vez, parece dirigir-se a leitores de 

capital cultural e intelectual elevados, orientando-os no sentido de 

problematizar aspectos preocupantes no contexto sociopolítico português, 

além de habituá-los a valorizar o conhecimento mais amplo e diversificado dos 

acontecimentos nacionais e internacionais. Com base nas considerações de 

caráter teórico e analítico apresentadas pela atual investigação, acredita-se 

ter levantado razões significativas para se lançar um novo olhar sobre a 

comunicação visual contemporânea, sobretudo através da promoção da 

literacia para a mídia e da interpretação crítica acerca dos modos semióticos 

da comunicação visual produzidos pela imprensa contemporânea. 

 
Palavras-chave: Semiótica Social, multimodalidade, gramática visual, literacia 

visual, layout da primeira página de jornal.  
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ABSTRACT 

 

 

The new social order established by the progress of advertising and 

multimedia technologies has demanded the creation of new types of design, 

layouts and other visual semiotic resources used by the media. A consequence 

of this is the need to develop and make accessible concepts, techniques and 

conventions, to be able to understand and use these new features and 

possibilities of communicative work properly. In the Portuguese academic 

context of research in Applied Linguistics, there has been a growing interest in 

studies on multimodality, approach focused on the analysis and interpretation 

of all other semiotic modes that come with writing in a particular type of text 

or communicative event. From this perspective, this PhD thesis aims to 

contribute to this research domain from the multimodal analysis of front 

page’s layout of the Portuguese newspapers considered the most respected 

and/or sold in the country: Diário de Notícias, Correio da Manhã and Público, 

collected editions of Saturday during February 2008. The main objective is to 

verify the tendencies of these newspapers as to the representation and 

production of social meanings, as well as the orientation preferences and 

positions of reading from their readers through the visual composition of their 

front pages. The theoretical framework is the Social Semiotics in interface 

with the multimodal approach (Hodge & Kress, 1988; Kress & van Leeuwen, 

1996, 1998, 2001, 2006). The methodology is based on application of the 

compositional meanings system offered by the grammar of visual design (Kress 

& van Leeuwen, 1996, 2006; Machin, 2007), jointly to the parametric system 

of sociossemiotic meanings of colours (Kress & van Leeuwen, 2002; van 

Leeuwen, 2011) and of typography (van Leeuwen, 2006). The main findings 

point to the dual position of Diário de Notícias, leaning towards the 

maintenance and enhancement of the hegemonic groups that control the 

current regime, moreover, accosting to the practice adopted by popular 

newspapers such as Correio da Manhã, which typically integrate information 

news with entertainment and consume in a natural way. However, the Correio 

da Manhã’s front page also emphasizes the relationship among crime, 
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punishment and denunciation, bringing to the reality experienced by readers 

the habit of inspecting and condemning the injustices that occurred in the 

sphere of public authority. The Público’s front page, in turn, seems to address 

readers of high intellectual and cultural capital guiding them towards 

questioning the sociopolitical context of Portugal, and habituating them to 

appreciate the broader and diversified knowledge of national and 

international events. Based on the theoretical and analytical research 

presented by the current thesis, it is believed to have raised significant 

reasons to launch a new look at contemporary visual communication, 

especially through the promotion of media literacy and the critical 

interpretation about the semiotic modes of visual communication produced by 

the contemporary Press. 

 

Key-words: Social Semiotics, multimodality, grammar of visual design, visual 

literacy, front page layout of newspaper. 
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In Reading Images, Kress & van Leeuwen (1996) were 
interested in exploring the idea that in visual 
communication communicators have access to a limited 
range of options and choices, as has been characterised 
in language by the system networks often generated in 
SFL, to describe available linguistic choices. So the 
multimodal approach could offer a degree of prediction 
in what visual semiotic resources are available for 
communication in concrete situations. 
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0.1 Considerações iniciais 

 

Entender a configuração das relações de poder nas sociedades modernas implica 

necessariamente desvelar o mecanismo de funcionamento e o papel desempenhado pela 

imprensa. A tarefa consiste, portanto, na investigação das causas e das estratégias 

adotadas por esta importante instituição social, responsável por (re) produzir 

determinados tipos de valores e crenças, e, por conseguinte, influenciar as atitudes e as 

opiniões da população. 

Sob esse viés, a produção da notícia consiste em uma prática socialmente 

construída. Por esta razão, os eventos reportados pela mídia fazem parte de uma 

operação complexa e artificial de seleção, guiada por uma estrutura de interesses 

sociais, econômicos e políticos. Diferentes posicionamentos ideológicos podem ser 

representados, desse modo, pelos diferentes recursos semióticos adotados pela imprensa 

na apresentação das notícias. 

A produção de signos e a utilização de recursos semióticos está estritamente 

vinculada aos meios de comunicação e representação. De fato, signos são os materiais 

através dos quais as mensagens são constituídas. Conforme assinalam Santaella & Noth 

(2004), é impossível haver comunicação sem a ação dos signos e vice-versa. Nestes 

termos, tendo em conta que a semiótica debruça-se sobre o estudo dos signos, fica 

evidente, assim, o ponto de convergência entre comunicação e semiótica. 

Partindo de uma concepção da linguagem como um sistema social baseado em 

semiótica (Halliday, 1978), a presente tese de doutoramento pressupõe que a 

comunicação de significados não se restringe apenas ao modo semiótico linguístico, mas 

também a outros modos semióticos, como é o caso do modo semiótico visual. Esse é o 

motivo pelo qual a atual investigação insere-se no quadro teórico da Semiótica Social da 

comunicação visual - teoria elaborada com base na Linguística Sistêmico-Funcional 

formulada por M. A. K. Halliday -, pois concebe os textos de uma perspectiva 

multimodal, incluindo os diferentes recursos semióticos através dos quais a linguagem é 

realizada, para além do recurso semiótico verbal. De fato, o modelo de abordagem 
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linguística e semiótica proposto por Halliday mostra-se pertinente porque permite a 

reflexão acerca dos processos sociais e de sua relação com a produção de significados 

semióticos. 

Desta perspectiva, Kress & van Leeuwen (1996, 2006) propõem um novo olhar 

sobre os recursos semióticos visuais, encarando as formas de comunicação que 

empregam imagens com a mesma importância dada às formas linguísticas. Este novo 

posicionamento decorre da atual e evidente relevância atribuída à comunicação visual, 

bem como à escassez de métodos dedicados à reflexão e compreensão sobre o que é 

realmente comunicado pelo design visual. 

Na concepção de Kress & van Leeuwen (1996), as imagens, enquanto recurso para 

a representação, demonstram regularidades culturalmente produzidas que são comuns a 

todos os seres humanos no processo de construção de significados, assim como a escrita, 

podendo ser, portanto, objeto de descrição formal por meio de uma gramática. Para os 

autores, cada modo semiótico tem suas próprias possibilidades e limitações no que 

concerne à realização de significados. Nem tudo o que pode ser realizado pela escrita 

pode também ser realizado por meio de imagens, ou vice-versa. Nesse sentido, qualquer 

modalidade semiótica tem a capacidade de formar "textos", isto é, complexos de signos 

internamente coerentes entre si como também coerentes externamente, com o contexto 

no e em função do qual foram produzidos. 

No cenário internacional de pesquisa em Semiótica Social, Gunther Kress & Theo 

van Leeuwen (1996) apontam para a recente revolução ocorrida na paisagem semiótica 

da comunicação pública, precisamente na primeira página de jornais impressos. O 

aprimoramento das técnicas de edição eletrônica ocorrido na década de 1980, aliado à 

consolidação e a concorrência com a mídia audiovisual, acabaram por incitar os jornais a 

empregarem uma profusão de imagens, cores e títulos chamativos num espaço que 

outrora era configurado a preto e branco e uniformemente ocupado por blocos de texto 

– na tentativa de atrair e estimular o interesse dos seus leitores.  

Em decorrência disso, Kress & van Leeuwen (1998) ressaltam a importância e a 

necessidade de se desenvolver um método de análise que possibilite verificar como os 

significados são visualmente expressados. Para isso, apresentam um quadro teórico-
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metodológico que permite descrever e analisar layouts, investigando como a composição 

visual da primeira página de jornais reproduz e constrói estruturas de significados sociais 

através do arranjo espacial de títulos, blocos de texto, fotografias, cores, estilo de 

fontes e outros elementos gráficos.  

Ao argumentar que diferentes arranjos de composição e configurações espaciais 

permitem a realização de diferentes significados no âmbito da representação e da 

comunicação, os autores buscam tornar explícitos os princípios para uma nova forma de 

literacia visual, demonstrando o papel do layout no processo de semiose social que, por 

sua vez, tem lugar na primeira página da imprensa produzida por instituições 

jornalísticas. 

No contexto acadêmico de Portugal, a contribuição de teses de doutoramento 

pertencentes ao domínio da Linguística Aplicada e da Semiótica Social para a abordagem 

de textos multimodais, designadamente no campo da comunicação visual, ainda se 

revela incipiente. A exceção disso são as teses publicadas por Mota-Ribeiro (2010) sobre 

a análise sociossemiótica feminista de anúncios de revistas editadas no país, contudo no 

âmbito das Ciências da Comunicação, e por Marques (2011), que analisa as práticas 

discursivas verbais e visuais com implicações na construção de representações na cultura 

de um grupo empresarial português, com base nos pressupostos da Linguística Sistêmico-

Funcional e da Semiótica Social, essa última inserida no domínio da Linguística Aplicada. 

 Cumpre mencionar também a publicação das obras Proceedings of the first 

International Conference on Discourse Analysis (1997) e Análise Crítica do Discurso 

(1998), organizadas pela Professora Doutora Emília Ribeiro Pedro, que contaram, 

inclusive, com a participação de Gunther Kress, através dos seus artigos “Multimodal 

texts and Critical Discourse Analysis” (cf. Pedro, 1997) e “Considerações de carácter 

cultural na descrição linguística: para uma teoria social da linguagem” (cf. Pedro, 1998); 

e também com a colaboração de Theo van Leeuwen, com seu artigo “A representação 

dos actores sociais” (cf. Pedro, 1998). Tais publicações tratam, no entanto, muito mais 

de aspectos de ordem teórica e metodológica a despeito da Semiótica Social do que de 

análises e aplicações, a partir da perspectiva da abordagem multimodal propriamente 

dita. 
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Em função desta demanda, o grupo de investigação “Linguística: Linguagem, 

Cultura e Sociedade”, do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa 

(CEAUL) - à qual a presente tese de doutoramento encontra-se associada - tem apontado 

para a necessidade de desenvolver e expandir as pesquisas em Semiótica Social aplicadas 

a textos multimodais, uma vez verificada a incipiência de trabalhos com esse enfoque no 

contexto acadêmico português. 

Ainda sobre o caminho percorrido para chegar ao tema desta pesquisa, é 

relevante mencionar que esta tese de doutoramento desenvolve, extende e 

complementa o trabalho realizado por Kress & van Leeuwen (1998) e Carvalho (2007), ao 

incorporar à analise dos layouts da primeira página de jornais as categorias relativas ao 

sistema sociossemiótico das cores e da tipografia, para além do sistema de significados 

composicionais até então proposto. 

Levando em conta a capacidade descritiva e analítica da “gramática visual”1 

(Kress & van Leeuwen, 1996, 2006), bem como o crescente aumento da produção de 

textos multimodais e a necessidade de se desenvolver ferramentas que possibilitem seu 

estudo crítico, é o momento de se demonstrar a aplicabilidade do método, no caso em 

questão, através da análise dos layouts das primeiras páginas dos jornais de maior 

referência e vendagem da imprensa portuguesa.  

Portanto, para o presente estudo, é proposto o corpus de análise composto pela 

primeira página dos jornais diários mais lidos e/ou considerados como “imprensa de 

referência” na capital portuguesa: o Diário de Notícias, o Correio da Manhã, e o Público, 

edições de Sábado veiculadas durante o mês de Fevereiro de 20082. A análise do corpus 

concentra-se especificamente na composição visual dos layouts apresentados nas 

referidas edições desses jornais. 

 

 

 

                                                 
1Minha tradução de grammar of visual design. Cabe sublinhar que, até o presente momento, não foi 
estabelecido um consenso no âmbito acadêmico para a tradução em português das categorias de análise 
oferecidas pela gramática visual, ficando, neste caso, sob a responsabilidade da autora desta pesquisa a 
tradução das mesmas. 
2As referidas edições são as de 02/02/08, 09/02/08, 16/02/08 e 23/02/08. 
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0.2 Perguntas e objetivos da pesquisa  

 

As perguntas de pesquisa que norteiam a presente investigação correspondem  aos 

fatores que remeteram à proposta da análise do corpus: 

 

1) Como o layout da primeira página dos jornais mais lidos e/ou tidos como “de 

referência” em Portugal pode construir significados sociais à luz do sistema de 

significados composicionais?  

2) Quais são os significados sociossemióticos reproduzidos pelo sistema paramétrico 

de cores em cada um dos jornais analisados? 

3) Que significados sociossemióticos são configurados pelo sistema paramétrico de 

formas tipográficas no corpus analisado?  

4) Seria possível apontar para tendências e detectar divergências e/ou semelhanças 

entre o Diário de Notícias, Correio da Manhã e Público - em termos de 

posicionamento ideológico, propósito comunicativo e construção da identidade 

social dos leitores - a partir da análise sociossemiótica da composição visual do 

layout da primeira página de cada um dos jornais analisados? 

 

Com base nestas perguntas, os objetivos da pesquisa foram sistematizados da 

seguinte forma, a começar pelos objetivos gerais: 

 

Objetivos gerais: 

 

 Contribuir para a área de Linguística Aplicada em Portugal, por meio do estudo 

sobre o layout da primeira página de jornal à luz da Semiótica Social e da  

multimodalidade, dada a incipiência de teses de doutoramento com este enfoque 

no país. 

 Desenvolver e expandir os estudos sobre Semiótica Social e multimodalidade, 

testando a aplicabilidade do método proposto para a análise dos recursos visuais 
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configurados pelo layout da primeira página de jornais portugueses, através do 

sistema de significados sociossemióticos da composição, das cores e da tipografia. 

 Contribuir para a promoção da literacia visual no âmbito da imprensa jornalística. 

 Colaborar com as pesquisas desenvolvidas pelo Centro de Estudos Anglísticos da 

Universidade de Lisboa. 

 

 

Quanto aos objetivos específicos, pretende-se: 

 

Objetivos específicos: 

 

 Analisar os significados sociais construídos pelo layout da primeira página das 

edições dos jornais que compõem o corpus, através do método oferecido pela 

gramática visual, a partir das categorias propostas pelo sistema de significados 

composicionais. 

 Analisar os layouts das primeiras páginas em questão sob a perspectiva do sistema 

sociossemiótico das cores.  

 Analisar os layouts das primeiras páginas que compõem o corpus desta pesquisa 

com base no sistema sociossemiótico das formas tipográficas.  

 Apontar para tendências, bem como semelhanças e/ou divergências estabelecidas 

entre os jornais Diário de Notícias, Correio da Manhã e Público, em termos de 

ideologia, propósitos comunicativos e orientações no processo de construção da 

identidade social dos leitores a partir da análise do layout de suas respectivas 

primeiras páginas.  
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0.3 Organização geral da tese  

 

Além desta Introdução, a presente tese contempla mais cinco capítulos, seguidos 

das conclusões do estudo. O primeiro capítulo, composto por duas seções, resgata 

sumariamente as contribuições essenciais das principais vertentes pertencentes à área 

da Linguística para os estudos em Semiótica e Comunicação. A seção 1.1 traz uma 

introdução sintética das três escolas cujas tradições teóricas partiram das ideias do 

domínio dos estudos linguísticos e contribuíram para o desenvolvimento da semiótica. Já 

a seção 1.2 é dividida em três subseções que discorrem sobre os fundamentos da 

Linguística Crítica, bem como os pressupostos teóricos nos quais se assenta a Semiótica 

Social da comunicação visual elaborada por Kress & van Leeuwen, teoria base desta 

pesquisa, face ao surgimento de uma nova paisagem semiótica nos meios de 

comunicação e ao fenômeno da multimodalidade. Além disso, é feita a apresentação 

concisa das principais e mais recentes pesquisas embasadas na abordagem multimodal 

realizadas no cenário acadêmico internacional, e também dos trabalhos mais relevantes 

sobre o tema publicados em língua portuguesa. 

O segundo capítulo é dividido em sete seções, e delineia os aspectos históricos, 

teóricos e práticos da imprensa jornalística relevantes para a presente investigação. A 

seção 2.1 define e caracteriza a instituição social midiática. A seção 2.2 descreve a 

prática e a técnica de produção jornalística da imprensa. A seção 2.3 detalha as 

estratégias de produção da identidade social dos leitores. A seção 2.4, dividida em 

quatro subseções, apresenta um breve histórico da imprensa em Portugal, focalizando o 

Diário de Notícias, o Correio da Manhã e o Público. A seção 2.5 divide-se em duas 

subseções e trata dos princípios e propósitos comunicativos do design da imprensa, além 

de descrever o seu processo de evolução estética em Portugal. A seção 2.6 discorre sobre 

a produção dos títulos figurados na primeira página de jornal. A seção 2.7 traz uma 

pequena grelha descritiva para a classificação dos tipos de textos e formatos associados 

aos títulos. 

O terceiro capítulo é organizado em quatro seções e esboça o arcabouço 
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descritivo para a análise semiótica visual do layout da imprensa. A seção 3.1 centra-se 

na análise dos recursos semióticos visuais da primeira página dos jornais do corpus. A 

seção 3.2 é composta por quatro subseções e apresenta a grelha descritiva de análise da 

composição visual de layouts. Tendo em conta a inexistência de estudos baseados na 

Semiótica Social no âmbito das cores e da tipografia em Portugal, a seção 3.3 é dividida 

em duas subseções e tece algumas discussões em prol de uma abordagem 

sociossemiótica das cores. Do mesmo modo, a seção 3.4 é dividida em duas subseções e 

traça algumas considerações, no sentido de sistematizar a teoria sociossemiótica da 

tipografia. 

O quarto capítulo é estruturado em quatro seções e contempla a metodologia da 

pesquisa, envolvendo a escolha, o recorte e a descrição do corpus, bem como as 

ferramentas de análise e os procedimentos metodológicos adotados na tese. A seção 4.1 

indica as motivações para a escolha dos corpus de pesquisa, justificando sua pertinência 

e explicitando seus recortes. A seção 4.2 é dividida em três subseções e resgata as 

condições históricas e materiais de criação de cada um dos jornais analisados, 

sumarizando também os seus processos de produção, distribuição e consumo, a partir da 

observação do conteúdo e da estrutura dos jornais que compõem o corpus de análise. A 

seção 4.3 é constituída por três subseções e trata do arcabouço descritivo de análise, 

nomeadamente as categorias referentes aos significados composicionais, incluindo 

tipografia e cores. A seção 4.4, por fim, explicita os métodos e procedimentos práticos 

do trabalho, além de pontuar as ações desenvolvidas frente aos objetivos e perguntas de 

pesquisa reiterados. 

O quinto capítulo descreve e analisa os dados obtidos à luz do referencial teórico-

metodológico proposto, sendo composto por quatro seções. A seção 5.1 apresenta a 

classificação das chamadas da primeira página dos jornais em voga em função das 

variáveis localidade, dos gêneros e formatos jornalísticos, e também da temática. A 

seção 5.2 analisa o layout da primeira página dos jornais pertencentes ao corpus 

segundo as categorias “valor informacional”, “saliência” e “enquadre”, oferecidas pelo 

sistema de significados composicionais. A seção 5.3 verifica, à luz da Semiótica Social, os 

significados e efeitos possivelmente ensejados pelo sistema paramétrico de cores 
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predominantes no layout da primeira página das edições analisadas. A seção 5.4 analisa 

os significados construídos pelos estilos tipográficos empregados no layout da primeira 

página dos jornais em questão, de acordo com o sistema de aspectos distintivos das 

formas das letras, elaborado pelos teóricos da Semiótica Social e da multimodalidade.  

O capítulo concernente às Conclusões retoma as principais referências teórico-

metodológicas e perguntas iniciais desta pesquisa, buscando discutir a adequação do 

referencial proposto para responder a tais perguntas e alcançar os objetivos gerais e 

específicos traçados, sintetizar os resultados obtidos, além de apresentar as limitações, 

as contribuições e as sugestões de pesquisas futuras que eventualmente poderão advir 

da investigação ora realizada.  

A atual tese de doutoramento apresenta, ainda, as referências bibliográficas, 

seguidas dos apêndices e anexos vinculados à investigação. 
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CAPÍTULO 1   
 

 

 

ABORDAGENS SEMIÓTICAS SOB A 
PERSPECTIVA DOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS  

 

 

 

Em meio a uma aula de Semiótica, um aluno questiona:  
'Que importância pode ter isso [a Semiótica] para nós, 
que temos de resolver problemas muito mais prioritários 
e urgentes, como o da miséria e da fome?' 
E a professora responde: 
'Há duas espécies de fome: a da miséria do corpo, esta, 
mais fundamental e determinante, visto que 
interceptadora de quaisquer outras funções, 
necessidades e realizações humanas; mas há também a 
carência de conhecimento, este outro tipo de fome. 
Nossa luta tem de ser travada sempre simultaneamente 
em ambas as direções. A Semiótica está rapidamente se 
desenvolvendo em todas as partes do mundo. Por que 
haveremos nós de cruzar os braços, ficando à espera dos 
restos de sopa científica que os outros poderão, 
porventura, nos deixar de sobra?' 

 
Santaella, 1983: 9-10 
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Neste capítulo são assinaladas as contribuições essenciais das principais vertentes 

linguísticas para os estudos em Semiótica, bem como apresentar o quadro teórico ao 

qual a atual investigação encontra-se afiliada, qual seja, a Semiótica Social para 

comunicação visual elaborada por Kress & van Leeuwen. O capítulo versa, ainda, sobre o 

fenômeno da multimodalidade e traz um resumo dos principais trabalhos e 

desdobramentos teóricos e metodológicos decorrentes da abordagem multimodal, tanto 

a nível internacional como também nos âmbito dos países de língua portuguesa, 

nomeadamente Portugal e Brasil. 

 

 

 

1.1 Linguística e Semiótica: principais escolas e seus contributos essenciais 

 

Em se tratando do desenvolvimento da teoria semiótica3, três vertentes partiram 

das ideias do domínio dos estudos linguísticos na tentativa de adaptá-las aos modos não-

verbais da comunicação. A primeira vertente é a semiótica estruturalista de Saussure, 

também conhecida por Escola de Genebra, que teve início na primeira década do século 

XX e cujos princípios foram estendidos para os estudos em moda, fotografia, cinema e 

música.  

No curso do seu desenvolvimento, uma parte deste estruturalismo desencadeou o 

“paradigma estruturalista da semiótica”, representado, principalmente, pelos trabalhos 

de Louis Hjelmslev, Roland Barthes e Algirdas Greimas4. Já a outra parte desse 

estruturalismo disseminou-se em várias áreas do conhecimento relativas às humanidades 

que, embora não tenham sido necessariamente tachadas de semiótica, é possível 

                                                 
3A presente investigação reconhece que os primeiros estudos em Semiótica remontam à filosofia grega e 
demais disciplinas afins. No entanto, é somente no início do século XX, com o trabalho de linguistas, que a 
Semiótica começa a adquirir autonomia e estatuto científico.  
4Noth (1996) apresenta as principais contribuições dos teóricos responsáveis pelo desenvolvimento do 
chamado “paradigma estruturalista da semiótica”.   
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depreender a preocupação com as noções de signo, de estrutura, e de sistema sígnico. É 

o caso da antropologia estrutural de Lévi-Strauss, da psicanálise de Jacques Lacan, da 

história das ideias de Michel Foucault e da filosofia de Jacques Derrida – também 

alcunhados de “pós-estruturalistas”5. Diferentemente dos estruturalistas, que defendem 

a independência e a hegemonia do significante em relação ao significado, os pós-

estruturalistas concebem o significante e o significado como inseparáveis, admitindo, 

assim, a pluralidade de sentidos de um texto ou evento semiótico.  

A segunda vertente é a semiótica funcionalista da Escola de Praga, de origem 

quase simultânea à vertente saussureana (segunda década do século XX), e cujos 

trabalhos foram desenvolvidos no campo da arte a partir dos estudos linguísticos 

realizados pelos Formalistas Russos6. Nessa vertente, a ênfase pode ser atribuída, 

sobretudo, a Roman Jakobson, cujos conceitos e métodos de pesquisa tornaram-se 

altamente influentes para o avanço da semiótica ao longo do século XX, razão pela qual 

seus estudos são atualmente considerados como um “clássico da semiótica”. 

É importante salientar que as pesquisas realizadas pela Escola de Praga não 

convergiram para a construção efetiva de uma “ciência semiótica”, embora tenham 

resultado em um conjunto significativo de contributos centrados na problematização dos 

signos na sua relação com a vida social, voltada especialmente para os signos linguísticos 

e poéticos, desenvolvidos a partir de modelos teóricos emprestados de outras ciências. 

Por conseguinte, a falta de uma sistematização teórica e de um arcabouço 

científico precisamente semiótico pode sinalizar um dos motivos pelos quais os 

semioticistas russos não receberam tanta projeção quanto os semioticistas adeptos da 

tradição saussureana. Afinal, é Saussure quem estabelece as bases precisas e os 

princípios científicos, teóricos e metodológicos necessários para o estudo da língua, bem 

como para outros sistemas semióticos. 

Em que pesem as ricas contribuições oferecidas pelas vertentes estruturalista e 

funcionalista para o estudo da semiótica, fica evidente em ambas as visões a hegemonia 

atribuída à linguagem verbal e a incipiência de estudos efetivamente voltados para os 

                                                 
5Para uma compreensão mais aprofundada das premissas conceptuais do pensamento pós-estruturalista, 
ver Culler (1997). 
6Sobre os principais estudos desenvolvidos pelos teóricos da Escola de Praga, ver Fontaine (1980). 
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outros tipos de linguagem. Na tentativa de ocupar esta lacuna e assegurar a importância 

de todos os modos semióticos em jogo na construção da totalidade dos significados, a 

Semiótica Social emerge como a terceira vertente.                                                    

 A Semiótica Social teve início na Austrália no final dos anos 1980 e fundamenta-se 

nos pressupostos estabelecidos pela Linguística Crítica que, por sua vez, assenta-se na 

abordagem proposta pela Linguística Sistêmico-Funcional – buscando, assim, sistematizar 

métodos adequados para a análise de todos os recursos semióticos além do verbal 

empregados no processo de comunicação e representação. Esta é a filiação teórica da 

presente investigação e a tônica das próximas seções, a começar pela abordagem da 

Linguística Crítica. 

 

 

1.2 A Linguística Crítica: histórico e desdobramentos 

 

A Linguística Crítica surgiu no final da década de 1970, com o lançamento das 

obras Language and Control (Fowler et al., 1979) e Language as Ideology (Hodge & 

Kress, 1979) por um grupo de pesquisadores da Universidade de East Anglia, Grã-

Bretanha. Nas referidas obras, os autores ressaltam a estrita conexão entre a estrutura 

linguística e a estrutura social, ao argumentarem que grupos e relações sociais 

influenciam o comportamento linguístico e não-linguístico de falantes e produtores de 

textos. Nesse sentido, a visão de mundo dos usuários da linguagem é uma consequência 

da sua relação com as instituições e a estrutura socioeconômica da sociedade.  

A partir dessa lógica, a noção de ideologia mostra-se como um dos conceitos-

chave para os linguistas críticos, entendida como “um corpo de ideias sistematicamente 

organizado a partir de um ponto de vista particular da realidade” (Hodge & Kress, 1979: 

6). Desta perspectiva, o significado linguístico é visto pelos linguistas críticos como parte 

inseparável da ideologia, e ambos dependem da estrutura social na qual o indivíduo 

encontra-se imerso. Sob este viés, Fowler & Kress (1979) inferem que a posição, o status 

e os papéis dos indivíduos no sistema de classes – aspectos que os aproximam ou 
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distanciam de outros indivíduos – definem as suas respectivas habilidades comunicativas, 

de tal modo que a habilidade total da linguagem é um produto da estrutura social. 

A afirmação de que “a habilidade na linguagem é um produto da estrutura social” 

é defendida pelos linguistas funcionalistas, nomeadamente por Michael Halliday (1978). 

De acordo com a concepção funcionalista, a linguagem é um produto da interação social, 

concebida como um objeto não autônomo, e engendrada a partir da necessidade dos 

falantes de cumprir com propósitos comunicativos específicos. Tal abordagem opõe-se à 

visão formalista da linguagem, que a julga como um objeto autônomo, cuja organização 

interna não recebe qualquer influência das funções externas da linguagem.   

A concepção divergente entre ambas as abordagens resulta na formulação de duas 

gramáticas distintas. Enquanto a gramática formalista analisa a estrutura sistemática 

das formas de uma língua, a gramática funcionalista analisa as relações entre as formas 

e as funções linguísticas (Neves, 1997). Em termos práticos, a gramática formal consiste 

em um conjunto de regras, ao passo que a gramática funcional integra uma série de 

recursos para descrever, interpretar e construir significados – o que aponta para a maior 

abrangência deste construto teórico em relação àquele. 

Com efeito, a Linguística Crítica baseia-se nos pressupostos funcionalistas de 

M.A.K. Halliday ao defender que os significados sociais e suas realizações textuais são 

incluídos no escopo de uma descrição gramatical. Halliday foi aluno e um dos seguidores 

de Jonh Firth, cujo pensamento linguístico encontra-se diretamente associado à escola 

inglesa de antropologia social, tendo como principal expoente o antropólogo Bronislaw 

Malinowsky. Na concepção de Malinowsky (1923), o significado linguístico está 

intrinsicamente ligado ao contexto cultural, pelo que só pode ser determinado por este.  

Do mesmo modo, Firth (1937) entende o significado linguístico como contextual, e 

somente pode ser definido com base em um contexto cultural inserido no contexto 

linguístico de um enunciado. Para Halliday (1978), desde que a linguagem é aprendida 

em contextos de interação, e que sua estrutura em uso corresponde à necessidade 

comunicativa destas interações, a estrutura de uma linguagem deve ser vista como 

formada em resposta à estrutura da sociedade que a utiliza. 

Levando em conta os pressupostos hallidayanos, Fowler & Kress (1979) 
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estabelecem três postulados gerais para a Linguística Crítica. O primeiro atesta que a 

linguagem possui funções específicas e as formas e os processos linguísticos expressam 

tais funções. O segundo infere que as seleções que os falantes fazem no inventário total 

de formas e processos são originalmente sistemáticas, seguindo princípios específicos. 

Opondo-se à noção saussureana de arbitrariedade na relação entre forma e conteúdo, o 

terceiro postulado sublinha que a forma relata e/ou significa o conteúdo.   

Enquanto os dois postulados iniciais adotam a visão de linguagem de Halliday 

(1978), o terceiro é proposto pelos próprios linguistas críticos, cujo intuito é reformular 

a noção de sistema de Saussure, em que um termo possui significado em virtude de sua 

oposição com outros termos. Para os linguistas críticos, os termos possuem significados 

não apenas por oposição a outros termos, mas também em si mesmos. Ou seja, a forma 

linguística somente pode ser demonstrada como a realização de um significado social 

quando é possível reconhecer o significado contido em seus próprios itens (Fowler & 

Kress, 1979). 

Além de demarcar sua oposição aos pressupostos estabelecidos pela tradicional 

Linguística Estruturalista, que dissocia a estrutura da linguagem do uso da linguagem, os 

linguistas críticos também problematizam alguns pontos abordados pela Sociolinguística. 

Segundo Fowler & Kress (1979: 189), os sociolinguistas tratam apenas da influência da 

estrutura social sobre o uso da linguagem, como se para cada linguagem empregada por 

uma dada comunidade houvesse uma gramática específica que pré-existisse aos 

processos sociais. A implicação disso é a abordagem do uso da linguagem e da estrutura 

social como duas unidades distintas que se ligam de modo acidental ou arbitrário, 

desconsiderando, assim, a relação dialética entre linguagem e sociedade, bem como a 

visão de linguagem como parte integrante do processo social. 

Em contrapartida, Fowler & Kress (1979: 190) argumentam que a linguagem serve 

para confirmar e consolidar as organizações que as moldam, sendo utilizada para 

manipular os indivíduos, estabelecer e manter tais organizações em status e papéis 

economicamente convenientes, e também sustentar o poder de agências, corporações e 

outras instituições. Em função disso, a análise linguística apresenta-se como ferramenta 

importante e necessária para o estudo dos processos ideológicos que mediam relações 
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de poder e controle. E é por esta razão que a Linguística Crítica emerge como uma 

linguística instrumental para a análise dos discursos veiculados pelos meios de 

comunicação pública – jornais, propagandas, documentos oficiais, entrevistas, entre 

outros –, com o intuito de detectar a ideologia implícita em suas proposições. 

Fundamentando-se, sobretudo, no arcabouço descritivo proposto pela gramática 

sistêmico-funcional (Halliday, 1994), Fowler & Kress (1979: 194-195) elaboram um 

modelo de análise linguística baseada em cinco aspectos principais: 

1) Eventos, estados, processos, e suas entidades associadas: a gramática da 

transitividade. 

2) As relações interpessoais entre o falante e o ouvinte: a gramática da modalidade. 

3) A manipulação do material linguístico: as transformações originadas pelos 

processos de nominalização e apassivação. 

4) A ordenação linguística: a gramática da classificação, incluindo os mecanismos de 

relexicalização e criação de neologismos. 

5) Coerência, ordem e unidade do discurso: o sistema de tema e rema. 

 

Em suas obras seminais, os linguistas críticos afirmam que os textos não são 

apropriados como fontes de dados, mas devem ser tratados como tópicos independentes 

para “interpretação crítica”. A partir desta lógica, os textos são vistos como a parte 

linguística de interações comunicativas imersas em complexos processos sociais. A 

estrutura do discurso e dos textos expressam, nesse sentido, os propósitos e papéis dos 

seus participantes, resultantes de formas predominantes de organização econômica e 

social. Contudo, a comunicação (e portanto, a linguagem) não é apenas um reflexo de 

estruturas e processos sociais, mas também um modo instrumental de afirmar e 

legitimar a existência de estruturas sociais e condições materiais (Fowler & Kress, 1979: 

195).  

Para os linguistas críticos, o ato de interpretar representa, então, o processo de 

recuperar os significados sociais expressados no discurso pela análise das estruturas 

linguísticas à luz de seus contextos sociais e interacionais mais amplos. A natureza 

“crítica” desta interpretação linguística decorre, segundo Fowler & Kress (1979: 196), do 



18 
 

caráter implícito de muitos significados sociais; logo, a atividade de revelar tais 

significados recai necessariamente na interpretação crítica, ou melhor, em uma 

atividade de “desmistificação”7. 

Talvez seja por reconhecer a fragilidade desta afirmação que Fowler (2004 [1996]: 

209), alguns anos depois, esclarece: “não existe necessariamente nenhuma realidade 

verdadeira que possa ser revelada pela prática crítica, existem apenas representações 

relativamente variadas”. Para além disso, Fowler (2004: 209) enfatiza o caráter 

transformador da instrumentalidade do modelo proposto pela Linguística Crítica, 

endossando que: 

A Linguística Crítica postula que todas as representações são mediadas e 
moldadas por sistemas de valores que estão impregnados no meio (neste caso, a 
linguagem) usado para a representação; a Linguística Crítica desafia o senso 
comum mostrando que algo poderia ter sido representado de outra forma, com 
um significado muito diferente. 

 
 

Em virtude dos fortes posicionamentos teóricos defendidos pelos criadores da 

Linguística Crítica, especialmente por Fowler, da oposição feita às tradições linguísticas 

tradicionais, bem como da falta de continuidade e desenvolvimento8 de seus pontos 

teóricos e práticos, o projeto foi alvo de muitas críticas por parte da comunidade 

acadêmica da época, inclusive por alguns pesquisadores que contribuíram para a 

formulação e surgimento da referida teoria, como é o caso de Kress (1985: 65): 

 
There is now a significant and large body of work which enables us to see the 
operation of ideology in language and which provides at least a partial 
understanding of that operation. Some, perhaps the major, problems remain. I 
take these to be around the question „what now?‟. Having established that texts 
are everywhere and inescapably ideologically structured, and that the 
ideological structuring of both language and texts can be related readily enough 
to the social structures and processes of the origins of particular texts, where 
do we go from here? 

  
 

Apesar das críticas dirigidas ao projeto inicial da Linguística Crítica, um dos seus 

princípios gerais foi imprescindível para o desenvolvimento de trabalhos posteriores, 

                                                 
7Diante de tal afirmação, cabe ressalvar que a presente pesquisa parte do pressuposto de que não há 
verdade absoluta, mas sim “verdades” ou pontos de vista distintos sobre um mesmo objeto ou fato social. 
8A dispersão de alguns dos seus membros rumo a outros continentes, especialmente à Austrália, resultou 
na extinção do grupo original composto pelos pesquisadores da Universidade de East Anglia. Este fato 
pode explicar a existência de alguns posicionamentos teóricos divergentes em relação ao projeto inicial 
nas obras publicadas posteriormente por parte dos pesquisadores que imigraram para a Austrália. 
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qual seja, a concepção da linguagem como prática social – em que “prática” deve ser 

compreendida em termos althusserianos, como uma intervenção na ordem social e 

econômica de uma dada instituição, que funciona através da reprodução de uma 

ideologia socialmente situada (Hodge & Kress, 1979). Em outras palavras, todos os 

discursos são moldados por práticas sociais, pois nosso entendimento das coisas sempre 

deriva daquilo que fazemos. Entretanto, os discursos podem “transformar” estas 

práticas em formas que asseguram os interesses e/ou a ideologia estabelecidos por uma 

determinada instituição social.  

No que diz respeito à realização linguística dos significados sociais veiculados 

pelas instituições sociais, Kress (1985: 6-7) – embora já relate um afastamento em 

relação ao projeto inicial proposto pelos linguistas críticos – traz importantes contributos 

para a Linguística Crítica, especialmente no que tange à definição do termo “discurso”. 

De acordo com este autor, instituições e grupos sociais possuem significados específicos 

e valores que são articulados em linguagem de modos sistemáticos, chamados de 

“discurso”, conforme conceitua a seguir, a partir de uma perspectiva foucaultiana: 

 

Discourses are systematically organised sets of statements that give expression 
to the meanings and values of an institution. Beyond that they define, describe 
and delimit what it is possible to say and not possible to say (and by extension-
what it is possible to do or not to do) with respect to the area of concern of that 
institution, whether marginally or centrally. A discourse provides a set of 
possible statements about a given area, and organises and gives structure to the 
manner in which a particular topic, object, process is to be talked about. In that 
it provides descriptions, rules, permissions and prohibitions of social and 
individual actions. 

 
 

É importante destacar, também, que a interdisciplinaridade é um dos traços 

marcantes da Linguística Crítica, seja ao adotar conceitos provenientes de outras teorias 

linguísticas, tais como os significados “ideacionais e interpessoais” da gramática 

sistêmico-funcional, ou a “teoria dos atos de fala” da pragmática; seja ao recorrer às 

ideias de pensadores pertencentes a outras áreas do conhecimento, como a noção de 

“discurso” do filósofo Michel Foucault (1996), à concepção de “prática” de Louis 

Althusser (1985), às questões ligadas à “hegemonia e poder” do filósofo Antonio Gramsci 

(2004), bem como a alguns pressupostos da “Teoria Crítica” dos filósofos da Escola de 
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Frankfurt, como Theodor Adorno, Walter Benjamin9 e, posteriormente, Jurgen Habermas 

(1994), com seus estudos sobre a comunicação no âmbito da esfera pública. 

O crescente recurso à contribuição de diversas áreas do saber na tentativa de 

compreender a totalidade dos processos discursivos e dos significados socialmente 

construídos por meio da linguagem resultou na passagem da Linguística Crítica para a 

Análise Crítica do Discurso, iniciada com a publicação por Norman Fairclough (1985) do 

artigo “Critical and descriptive goals in discourse analysis”, no Jornal of Pragmatics. 

Membro do Centro de Linguagem na Vida Social da Universidade de Lancaster, Grã-

Bretanha, Fairclough e seus colegas contribuíram significativamente para o avanço dos 

debates apenas levantados pela Linguística Crítica.  

Assim como Fairclough, Hodge & Kress (1988), embora reconheçam a validade da 

Linguística Crítica, apontam para as limitações inerentes ao seu escopo teórico, 

buscando repará-las. Em sua obra intitulada Social Semiotics, os autores argumentam 

que, apesar de terem assumido a importância da dimensão social em Language as 

Ideology, o ponto inicial de análise acabou sendo os textos e as estruturas da linguagem. 

Na referida obra, Hodge & Kress (1988) partem das estruturas e processos sociais, das 

mensagens e significados, na tentativa de analisar e compreender os sistemas de 

significado. 

Para além disso, Hodge & Kress (1988) ressaltam que a principal limitação de 

Language as Ideology é a restrição ao estudo da linguagem verbal. Para os autores, o 

significado também reside com a mesma importância em outros códigos semióticos além 

do verbal; nesse sentido, os significados só podem ser apreendidos em sua totalidade por 

meio da análise de todos os recursos semióticos em questão. Daí a inauguração da 

Semiótica Social da comunicação visual, uma visão “multimodal” dos textos e sistemas 

de significados sociais que busca abarcar o processo comunicacional como um todo – 

incluindo as complexas inter-relações entre textos e contextos, agentes e objetos de 

significado, forças e estruturas sociais.  

Em suma, é possível observar um distanciamento cada vez maior por parte dos 

                                                 
9Wiggershaus (2002) realiza um estudo sobre a história, o desenvolvimento teórico e a significação política 
dos teóricos da Escola de Frankfurt. 
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pesquisadores afiliados ao projeto inicial da Linguística Crítica, ao expandirem suas 

implicações teóricas e práticas, através do desenvolvimento de novas abordagens de 

estudo e ao apontarem novas agendas de pesquisa. Tal fato pode ser verificado não 

apenas no trabalho de Norman Fairclough, com a consolidação da Análise Crítica do 

Discurso, mas também com Gunther Kress, Robert Hodge e Theo van Leeuwen, com a 

Semiótica Social e a abordagem multimodal dos textos, teoria a ser discorrida nas seções 

seguintes. 

 

 

1.2.1 A Semiótica Social da comunicação visual 

 

O trabalho de Hodge & Kress (1988), intitulado Social Semiotics, marca o início 

dos estudos em Semiótica Social aplicada a textos multimodais, ao considerar todos os 

demais modos semióticos que acompanham o modo verbal. A partir das críticas lançadas 

à semiótica tradicional, quais sejam, a omissão dos usos e funções sociais dos sistemas 

semióticos e a falta de uma prática analítica convincente que auxilie na descrição e 

interpretação das estruturas e processos através dos quais os significados sociais são 

construídos, Hodge & Kress (1988) propõem uma nova abordagem, fundamentada pela 

concepção de Halliday (1978) de linguagem como Semiótica Social, cujo foco está 

centrado nas funções sociais da linguagem. 

Desta perspectiva, Hodge & Kress (1988: viii) estabelecem duas premissas básicas. 

Uma delas diz respeito à consideração da dimensão social para entender a estrutura e o 

processo da linguagem. A outra premissa reside no fato de que nenhum modo semiótico 

pode ser estudado isoladamente, uma vez que o significado é composto pela integração 

dos vários modos semióticos em uso num determinado tipo de texto ou evento social 

(visual, sonoro, gestual, etc.). Nesse sentido, o foco deixa de ser a noção de signo, 

típico da semiótica tradicional, e recai sobre o processo de produção do signo. Nesses 

termos, o signo não resulta de uma conjunção pré-existente de um significante e um 

significado (concebido dessa maneira pela semiologia), mas sim de um processo de 
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produção sígnica, no qual os estratos do significante e do significado são relativamente 

independentes um do outro. Isso porque o significado é construído a partir do interesse 

do produtor do signo, que seleciona o modo semiótico que julga ser mais apto e 

plausível para um contexto social específico. 

Deste modo, Hodge & Kress (1988: 261) definem a abordagem semiótica como o 

estudo geral da semiose, o que envolve os processos e efeitos da produção e 

reprodução, recepção e circulação dos significados em todas as suas formas, utilizadas 

por todos os tipos de agentes de comunicação. Nesses termos, a Semiótica Social 

focaliza a semiose humana, compreendendo-a como um fenômeno inerentemente social 

em suas origens, funções, contextos e efeitos. Os significados sociais são construídos, 

segundo esta visão, por meio de uma série de formas, textos e práticas semióticas de 

todos os períodos da história da sociedade humana. 

Uma vez estabelecidas as premissas para uma teoria que enfatiza as relações 

entre comunicação e sociedade, Kress & van Leeuwen (1996), em Reading Images: the 

grammar of visual design, propõem o estudo da Semiótica Social para contemplar todas 

as formas de significação entendidas como atividades sociais marcadas pela política e 

pelas estruturas de poder que, nesse sentido, estão submetidas às disputas que surgem 

em decorrência dos interesses específicos das instituições sociais cujos textos são 

produzidos, circulados e lidos. A partir dessa lógica, pode-se inferir que a produção de 

signos está diretamente relacionada com os meios formais de comunicação e 

representação, conforme assinalam Kress & van Leeuwen (1996: 11): 

 
Communication requires that participants make their messages maximally 
understandable in a particular context. They therefore choose forms of 
expression which they believe to be maximally transparent to other 
participants. On the other hand, communication takes place in social structures 
which are inevitably marked by power differences, and this affects how each 
participant understands the notion of „maximal understading‟(…). 
Representation requires that sign-makers choose forms for the expression of 
what they have in mind, forms which they see as most apt and plausible in the 
given context. (…) This applies also to the interest of the social institutions 
within which messages are produced, and there it takes the form of the 
(histories of) conventions and constraints. 

 

Em virtude disso, é importante observar que, em termos de comunicação visual, a 

diagramação de layouts também reproduz um sistema de convenções, construindo 
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significados específicos. Segundo Kress & van Leeuwen (1996), jornais, revistas, livros e 

cartazes publicitários envolvem hoje uma inter-relação entre blocos de texto escrito, 

imagens e outros elementos gráficos que, juntos, são combinados em um design visual, o 

chamado layout. Nesse sentido, o conceito de multimodalidade torna-se indispensável 

para entender o significado construído por esses textos, conforme será explicitado na 

próxima seção. 

 

 

1.2.2 A abordagem multimodal frente ao cenário das novas tecnologias 

 

O acelerado desenvolvimento das tecnologias multimídia tem influenciado 

significativamente na apresentação visual dos meios de comunicação pública, 

provocando efetivas mudanças nas formas de representação e produção de significados. 

Prova disso é a forma com que imagem, som e movimento tornaram-se praticamente 

imbricados no cotidiano das pessoas.   

Essas transformações estão produzindo efeitos nas formas e características dos 

textos, que estão se tornando cada vez mais multimodais, ou seja, textos nos quais 

coexistem mais de um modo semiótico, tais como o visual, o sonoro o gestual, etc. 

(Kress et al. 2000: 374). Isto significa que os produtores de textos têm feito um uso cada 

vez mais deliberado de uma gama de modos de representação e comunicação, que 

coexistem dentro de um determinado produto ou evento semiótico. Em consequência 

disso, e após séculos de hegemonia, o modo verbal tem deixado de ser a forma de 

comunicação central e dotada de prestígio nos veículos midiáticos. 

Em decorrência disso, Kress et al. (2000: 374) apontam para a impossibilidade de 

se interpretar os textos focalizando exclusivamente a linguagem escrita, visto que esta 

consiste em apenas um dos elementos representativos de um texto que, por sua vez, é 

sempre multimodal e, por isso, deve ser lido a partir da conjunção de todos os modos 

semióticos nele configurados. Reforçando este posicionamento, Jewitt (2009: 3) 

argumenta que é imprescindível entender como fala e escrita interagem com os modos 
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não verbais de comunicação, razão pela qual os estudos embasados na concepção de 

multimodalidade têm ganhado um ritmo cada vez mais promissor nos últimos anos.   

Nestes termos, os estudos em multimodalidade visam investigar os principais 

modos de representação em função dos quais um determinado texto é produzido e 

realizado, bem como compreender o potencial de origem histórica e cultural utilizado 

para produzir o significado de qualquer modo semiótico. Dessa maneira, busca-se 

abordar as particularidades de cada modo semiótico, as regularidades de suas 

combinações e seus valores em contextos sociais específicos. 

Desta perspectiva, Jewitt (2009: 14-16) pontua quatro suportes teóricos nos quais 

se assentam a abordagem multimodal. A primeira suposição básica é de que os 

significados são produzidos, distribuídos, recebidos, interpretados e reproduzidos 

através de uma série de modos comunicativos e representacionais – gesto, postura, 

olhar, imagem, por exemplo -, e não somente através da linguagem escrita ou falada. A 

segunda suposição defende que todos os modos semióticos são moldados através dos 

seus usos culturais, históricos e sociais a fim de realizar diferentes trabalhos 

comunicativos. A terceira suposição remete ao fato de que as pessoas regem significados 

através da seleção e configuração de diferentes modos, pelo que a interação entre tais 

recursos é extremamente importante para a produção de novos significados. A quarta 

suposição, por sua vez, sublinha que os significados dos signos realizados pelos modos 

semióticos são sociais, isto é, constituídos pelas normas e regras operadas no momento 

da produção do signo. Além disso, tais significados são influenciados pelos interesses e 

motivações do produtor do signo em um contexto social específico, que seleciona, 

adapta e reformula significados através de um processo contínuo de 

leitura/interpretação do signo.   

Sob este viés, Kress et al. (2000) ressaltam que a Semiótica Social constitui-se 

como um novo e amplo campo de investigações que deve ser estudado com urgência. Se 

a tendência das próximas décadas é a produção de uma paisagem semiótica dos meios 

de comunicação cada vez mais multimodal, certamente haverá demandas crescentes de 

conhecimento específico nesta área.  

As considerações até aqui apresentadas trazem razões significativas para se lançar 
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um novo olhar sobre as configurações visuais contemporâneas, a fim de se estabelecer 

uma nova agenda de pesquisa para os estudos em semiose humana no domínio da 

comunicação e da representação. Afinal, as teorias semióticas tradicionais, conforme já 

assinalado nas seções anteriores, mostram-se inadequadas porque estão fundamentadas 

em uma concepção de linguagem baseada apenas no modo semiótico verbal, ignorando a 

multimodalidade dos textos. 

Em sua recente obra The Routledge Handbook of Multimodal Analysis, Jewitt 

(2009) demonstra como a abordagem multimodal tem progressivamente se desenvolvido 

e ganhado cada vez mais seguidores, conforme será resumidamente descrito na próxima 

seção.   

 

 

1.2.3 Escopo teórico das principais pesquisas em multimodalidade 

 

A primeira década deste século pode ser caracterizada por inúmeros estudos 

conduzidos no sentido de compreender como recursos semióticos são utilizados para 

articular discursos através de uma variedade de contextos. Investigações detalhadas têm 

sido empreendidas com o intuito de descrever recursos semióticos, funções e sistemas 

de múltiplos modos, organizando seus princípios e sinalizando suas referências culturais.   

Os trabalhos de O'Toole (1994) e Kress & van Leeuwen (1996, 2006) têm 

contribuído consideravelmente para mapear os recursos semióticos das artes e imagens 

visuais. Nesse domínio, pesquisas incluem os modos semióticos das cores (Kress & van 

Leeuwen, 2002; van Leeuwen, 2011), tipografia (van Leeuwen, 2006), gestos e 

movimentos (Kress et al., 2001; Martinec, 2000), olhar (Lancaster, 2001; Bezemer, 2008), 

voz e música (Machin, 2010; Stevens, 2009; van Leeuwen, 1999; West, 2007), e o uso do 

espaço na arquitetura (Diamantopoulou, 2008; O'Toole, 2004; Ravelli, 2005; Stenglin, 

2009; van Leeuwen, 2005).   

No âmbito da educação, o enfoque tem sido direcionado para as práticas 

multimodais de produção do significado (Archer, 2006; Bearne, 2003; Burn & Durran, 
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2007; Goodwyn, 2000; Kress, 1997; Kenner, 2004; Lancaster, 2001; Marsh & Millard, 2006; 

Mavers, 2003; Pahl, 1999). Paralelamente, a maioria dos trabalhos sobre o que pode ser 

denominado práticas de alfabetização a partir de uma perspectiva multimodal – a 

chamada “pedagogia multimodal” -, encontram-se voltadas para a produção de 

identidades (Pahl & Pollard, 2008; Stein, 2003, 2008; Stein & Mamabolo, 2005). Recursos 

de aprendizagem digital também têm sido englobados pela pesquisa multimodal, como 

pode ser verificado nos trabalhos de Bezemer & Kress (2008), Bourne & Jewitt (2003), 

Flewitt (2006), Guo (2004), Leander & Frank (2006), Lim Fei (2004), Jones (2005) e 

Unsworth (2001). 

Segundo Jewitt (2009), as facilidades multimodais das tecnologias digitais têm 

permitido que imagem, som e movimento entrem de maneiras inovadoras para o cenário 

comunicacional, podendo causar impacto sobre o design, a produção de textos e as 

práticas interpretativas. Nesse sentido, a pesquisa multimodal tem focalizado a 

tecnologização das práticas e interações na comunicação (conforme sinalizam os 

trabalhos de Alvermann et al., 2001; Cope & Kalantzis, 2000; Jewitt, 2002, 2005; 

Lankshear & Knobel, 2003; Leander, 2007; Marsh, 2005; Sefton & Sinker, 2000; Unsworth 

et al., 2005).  

Os efeitos do hipertexto na relação entre escrita, imagem e outros modos 

semióticos, e a consequente criação de novas formas de produção de significado são 

pesquisados por Lemke (2002), Luke (2003), Zammit & Callow (1998), Zammit & Downes 

(2002). Lemke (2009) explora, ainda, como as tecnologias produzem efeitos de 

significado através de computadores e vídeo games.  

A tecnologia a partir de um site de exibição e seu impacto sobre a comunicação 

multimodal é investigada por Jones (2009). Leander & Vasudevan (2009), por seu turno, 

abordam o tema da cultura e da multimodalidade através das lentes móveis e das 

tecnologias do vídeo. A inter-relação entre os recursos de imagem e escrita em textos 

midiáticos é pesquisada por Baldry (2004), Burn & Parker (2003), Martinec & Salway 

(2005), Martinec & van Leeuwen (2008), e O'Halloran (2004), por exemplo.  

No contexto acadêmico dos países de língua portuguesa – onde se enquadra a 

atual investigação -, no que tange a trabalhos integrando mídia e multimodalidade, 
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pode-se destacar, nomeadamente no Brasil10, as pesquisas no campo da publicidade e 

propaganda de Delphino (2001), Fernandes & Almeida (2008), Knoll (2007), Petermann 

(2006), e Rezende (2008). Já no domínio do jornalismo impresso, digital e de revista, 

cumpre sublinhar os trabalhos de Almeida (2008), Bernardes (2009), Carvalho (2007, 

2008, 2010), Carvalho & Magalhães (2009), Cavalcanti (2009), Ferraz (2009), Ferreira 

(2003), Ferreira & Bortoluzzi (2007), Fontenele (2004), Heberle (2004) e Pinheiro (2007). 

Nesse ínterim, cumpre apontar também para a considerável produção acadêmica 

envolvendo multimodalidade e livros didáticos, como é o caso de Bou Maroun (2006), 

Mozdzenski (2006), Novellino (2007), Queiroz (2005), Rezende (2004), e Teixeira (2008). 

No que diz respeito à produção acadêmica em Portugal, a tese de Mota-Ribeiro (2010) 

realiza uma abordagem sociossemiótica feminista das imagens e discursos de gênero em 

anúncios de revistas femininas publicadas no país. Marques (2011) parte dos princípios 

da Linguística Sistêmico-Funcional e da Semiótica Social aplicados ao Discurso 

Empresarial para analisar a construção de representações na cultura de um grupo 

empresarial português, através de um estudo de caso. Ademais, os artigos de Carvalho 

(2008, 2010) trazem análises de diários portugueses sob a perspectiva dos significados 

composicionais e interativos, respectivamente. 

Uma vez apresentados os pressupostos teóricos gerais no qual a presente 

investigação se vincula – a Semiótica Social associada à abordagem multimodal da 

comunicação visual da imprensa –, o capítulo seguinte trata dos aspectos teóricos e 

práticos concernentes ao corpus desta tese, nomeadamente à imprensa, para finalmente 

versar sobre o arcabouço descritivo de análise adotado nesta pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10Conforme já assinalado no capítulo introdutório da presente investigação, o cenário de pesquisa 
português ainda se mostra incipiente quanto à produção de teses ou dissertações integrando os estudos 
sobre multimodalidade, comunicação visual e mídia. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

A IMPRENSA JORNALÍSTICA:  
HISTÓRIA, TEORIA E PRÁTICA 

 

 

Livros, jornais e revistas transformaram a civilização, 
pois moldaram a esfera pública moderna, contribuíram 
para as transformações sociais, políticas e económicas, 
promoveram a educação e o interesse pelo mundo, 
fizeram circular ideias e informações, modificaram a 
cultura. (...) O 'aspecto' dos jornais também sofreu 
alterações. Inicialmente, os jornais eram paginados 
coluna a coluna, verticalmente, e as notícias 
misturavam-se. Novos métodos de impressão foram 
permitindo, gradualmente, a introdução de novas formas 
de apresentar a informação, como o design horizontal, 
que, a partir dos finais do século XIX, permitiu a 
inserção de manchetes e um melhor aproveitamento das 
imagens, nomeadamente da fotografia. Com a 
informática, já próximo do final do século XX, o design 
de jornais sofreu novas alterações. Os infográficos 
tornam-se correntes e nasceu um jornalismo impresso 
que segue um modelo televisivo, 'visual', de poucas 
palavras, muita cor, muito design e muita imagem. Este 
modelo contaminou toda a imprensa, mesmo a mais 
sóbria, dos jornais 'de qualidade'. 
 

Sousa, 2006: 542-544 
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Este capítulo parte do domínio da Comunicação Social para definir e caracterizar 

a instituição social midiática, detalhar a prática e a técnica de produção jornalística, 

passando por considerações relativas à linguagem da imprensa, a partir da perspectiva 

da Linguística Aplicada. O capítulo também trata das estratégias de produção da 

identidade social dos leitores, com base em uma relação interdisciplinar entre as áreas 

das Ciências Sociais e da Linguística Aplicada. Ademais, é feito um breve histórico da 

imprensa em Portugal, dando destaque à origem dos jornais Diário de Notícias, Correio 

da Manhã e Público. Por fim, focaliza a abordagem da primeira página de jornal, 

sublinhando os princípios e o propósito comunicativo do design da imprensa, bem como a 

sua evolução em Portugal, além de enfatizar a importância dos títulos figurados na 

primeira página dos jornais e trazer uma pequena grelha descritiva baseada nos estudos 

em Jornalismo, a fim oferecer uma possível classificação para esses tipos de textos, 

formatos e temáticas. 

 

 

 

2.1 A instituição social midiática 

 

Um campo social define uma instituição social que, por sua vez, é formada por 

uma esfera de legitimidade indiscutível, como é o caso dos campos religioso, científico, 

econômico e político. A legitimidade é fundamental para a formação e consolidação de 

um campo social, impondo um conjunto específico de modos de dizer, discursos e 

práticas adequadas a um determinado domínio de competência (Rodrigues, 1988: 144). 

Quanto mais formal e organizado for o campo social, maior será a sua visibilidade. E, 

para assegurar sua visibilidade, o campo social deve necessariamente recorrer a 

processos rituais, configurados por uma série de discursos e gestos publicamente visíveis 

que se desenvolvem em um tempo e espaço específicos. Nesse sentido, o sucesso e a 

visibilidade do campo social dependem do esquecimento das funções às quais os rituais 

se prestam, a fim de serem institucionalmente investidos de sua carga simbólica e/ou 
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ideológica (Rodrigues, 1988: 146). 

Em se tratando dos processos de comunicação, Rodrigues (1988: 141) argumenta 

que o campo da mídia é autônomo em termos de práticas sociais, construindo um 

discurso fechado sobre si capaz de produzir modelos imaginários que lhe conferem 

legitimidade. Desta perspectiva, o campo da mídia encontra-se estritamente ligado à 

constituição da esfera pública, na qual tudo aquilo que for divulgado obterá 

notoriedade, sobretudo as interações sociais e o movimento dos atores nelas envolvidos, 

ganhando, assim, visibilidade social. A esfera pública, por seu turno, cumpre a função de 

engendrar e garantir a manutenção das regularidades que ditam os padrões convenientes 

de uso da linguagem, das ações, definindo também o estatuto e os papéis dos agentes e 

atores sociais (Rodrigues, 1988: 141).  

Com base nesta lógica, a comunicação pode ser vista tanto como um instrumento 

através do qual os indivíduos adquirem conhecimento, como também um processo 

instaurador de um espaço público, sujeito a conflitos e mudanças sociais. Em virtude 

disso, Rodrigues (1988) observa que o campo da mídia é submetido a diferentes pressões 

contraditórias: a dos diferentes campos que a ele delegaram a função de mediação, a do 

interesse público, e à pressão mercadológica dos donos das empresas jornalísticas e seus 

respectivos anunciantes, que concebem o jornal como um produto comercial.  

Nesses termos, a legitimidade do campo da mídia assenta-se “na elaboração, na 

gestão, na inculcação e na sanção dos valores de transparência, de representação e de 

legibilidade do mundo da experiência no seio de uma sociedade caracterizada pela 

natureza fragmentada da experiência do mundo” (Rodrigues, 1988: 155). Para garantir 

isso, o campo midiático tende a recorrer a um conjunto sistemático de procedimentos, a 

fim de apagar as dimensões simbólicas que o regulam. Entretanto, é preciso levar em 

conta a natureza distinta do campo midiático, visto que este desempenha a função de 

mediar os outros campos autônomos e garantir a coesão do tecido social, apagando 

conflitos e tensões.  

O resultado desse processo é a dissolução do campo midiático no complexo tecido 

social moderno e, ao mesmo tempo, a essência precária de sua legitimidade, apropriada 

por diferentes campos sociais. É por esta razão que as instituições midiáticas articulam 
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estratégias para que a objetividade se faça notória e imprima a ilusão de imparcialidade 

e neutralidade na apresentação dos fatos, buscando, assim, ofuscar seus valores e 

posições ideológicas. A prática e os princípios de produção jornalística, por seu turno, 

serão detalhados na próxima seção. 

 

 

2.2. Estratégias de produção e edição da imprensa 

 

A produção de notícias é uma prática que, longe de refletir os fatos e a realidade 

social de forma neutra, intervém no que Berger & Luckmann (1976) definem como a 

“construção social da realidade”. Para Fowler (1991), a produção da notícia envolve uma 

operação complexa de artifícios e critérios de seleção e, em função disso, é possível 

inferir que nenhuma escolha linguística se dá de maneira aleatória, pois diferentes 

modos de expressão da realidade carregam consigo diferentes ideologias. As notícias são 

representações do mundo em linguagem e, por constituirem-se em um código semiótico, 

impõem uma estrutura particular de valores, significados e visões de mundo, a partir de 

uma relação biunívoca, ou seja, moldando e sendo moldada por esta estrutura social.  

Em todas as sociedades ditas letradas, conforme argumenta Caldas-Coulthard 

(1997), a linguagem jornalística figura como uma parte de um discurso pré-existente 

veiculado por uma instituição social e industrial – constituindo-se, assim, em uma prática 

socialmente construída. Inserida nesta lógica, a edição de um jornal diário envolve uma 

série de procedimentos, especialmente no que diz respeito à produção de sua primeira 

página, foco de interesse da presente pesquisa.                                                        

Em geral, um veículo jornalístico é dividido em variadas seções (política, 

economia, internacional, cultura, esporte, dentre outras) que, por sua vez, são 

agrupadas em cadernos. Cada uma dessas seções elabora as suas pautas específicas. Ao 

final de cada dia, os editores das suas respectivas seções, de posse do material apurado, 

reúnem-se e selecionam quais eventos merecerão destaque e serão elencados como 

chamadas da edição. Uma vez decididas estas questões, os passos seguintes consistem 

no planejamento visual e na diagramação da primeira página. Para tanto, cuidados 
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importantes devem ser tomados, como considerar a dobra do jornal, o tamanho das 

letras a serem empregadas, as fotografias, e o número de chamadas. Tais 

procedimentos, contudo, devem necessariamente estar ajustados à padronização gráfica 

adotada pelo jornal (Moreira, 2004: 33). 

Cabe sublinhar que a equipe responsável pela produção de um jornal encontra-se 

inevitavelmente imersa em uma rede de relações sociais, representando discursos 

institucionais, tais como o Estado, a lei, os sistemas educacionais, os grupos econômicos 

e, sobretudo, a própria empresa jornalística – todos restritos a suas próprias 

representações de mundo. Desse modo, a linguagem jornalística tende a transmitir 

valores associados a estas diferentes instituições (Caldas-Coulthard, 1997).  

Uma vez demonstrada a prática dos produtores de notícias na imprensa, a 

próxima seção aborda a outra ponta deste processo: a recepção dos leitores. 

 

 

2.3 A (re) produção da identidade social dos leitores 

 

Os números de vendagem e os índices de audiência são aspectos de extrema 

importância para os jornais, pois afetam diretamente as suas receitas em publicidade 

(Fowler, 1991: 232). A ideia da audiência, conforme sublinha Bell (1991), influencia 

todas as etapas de produção das notícias, bem como todas as escolhas linguísticas, cujas 

variações relacionam-se diretamente com as características do público-alvo do jornal. 

Do mesmo modo, as políticas editoriais também afetam a linguagem das notícias, tanto 

na forma quanto no conteúdo. 

No que tange à interpretação das notícias pela audiência, Bell (1991) explica que 

as pesquisas apontam para o fato de que os consumidores das notícias costumam 

interpretá-las de acordo com seus próprios pontos de vista. Nesse sentido, a recepção 

também tende a ser determinada por fatores sociais e demográficos, tais como classe 

social, sexo, idade, escolaridade, profissão, dentre outros.  

Por serem socialmente e discursivamente formados, cada indivíduo traz para as 

organizações diferentes conjuntos de experiências institucionais e linguísticas. A 
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formação da subjetividade dos leitores é outro tema de notável importância nas 

pesquisas em mídia. Kress (1996: 17) adota esse conceito a partir de uma perspectiva 

social, equiparado à definição do conceito habitus, de Bourdieu (1991), entendido como: 

 

(…) a set of „dispositions‟ which incline agents to act and react in certain ways. 
The dispositions generate practices, perceptions and attitudes which are 
„regular‟ without being consciously co-ordinated or governed by any „rule‟. The 
dispositions which constitute the habitus are inculcated, structured, durable, 
generative and transposable (…). The dispositions produced thereby are also 
structured in the sense that they unavoidably reflect the social conditions 
within which they were acquired (…) they are capable of generating a 
multiplicity of practices and perceptions in fields other than those in which they 
were originally acquired. 
 

 

No artigo Representational resources and the production of subjectivity, sobre a 

construção de subjetividades através da primeira página de jornal, Kress (1996) afirma 

que o conjunto de recursos representacionais e as práticas associadas a cada um deles - 

isto é, os significados sociais e as práticas formais empregados pelos produtores das 

notícias - exercem uma função crucial na formação da subjetividade dos leitores, uma 

vez que os produtores midiáticos buscam compreender a identidade social dos seus 

leitores, para então projetá-las, de algum modo, na representação das notícias que 

publicam. 

 Para Kress (1985: 33), nossa experiência de linguagem é proporcional à nossa 

experiência com textos. Nos textos, os recursos de linguagem são organizados de modos 

sistemáticos, derivados de processos e estruturas relativos às ocasiões sociais a partir 

das quais foram engendrados. Consequentemente, nosso conhecimento de linguagem 

resulta do conhecimento de todos os textos que nós experenciamos e as disposições 

sociais em que os experenciamos como participantes; seja como leitor ou ouvinte, seja 

como falante ou escritor, em papéis específicos assumidos por nós naqueles textos. O 

conhecimento que qualquer indivíduo possui da linguagem é, portanto, sempre parcial, 

organizado de um modo particular (Kress, 1985: 33). 

Conforme já assinalado, as notícias veiculadas por um determinado jornal relatam 

eventos sob a perspectiva de uma dada instituição social. Neste sentido, pode-se dizer 

que o leitor de um determinado jornal é diariamente “posicionado” de um modo 
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específico pelos textos verbais e visuais veiculados, conferindo-lhe uma certa “formação 

de leitura”. Segundo Kress (1985: 35), os itens e tópicos informacionais apresentados 

pelo jornal podem pertencer a uma formação de leitura específica, isto é, a um 

conjunto de determinações discursivas e intertextuais que organizam a prática de 

leitura, conectando textos e leitores em relações específicas - formando, assim, leitores 

de determinados assuntos condicionados a os lerem de um modo particular. 

Sob esse viés, Kress (1985: 36) sublinha que uma das funções do texto seria, 

então, recrutar leitores para uma “posição de leitura”: o texto tenta coagir o leitor, 

através de sua obviedade e naturalidade, a fim de transformá-lo em um leitor ideal, que 

assimila a posição de leitura construída para si no texto. Algumas coerções podem 

operar em um curto período, outras em longos; a natureza repetitiva dos textos é 

fundamental nessa operação. Em um curto período, uma posição de leitura é construída 

por um discurso, que oferece instruções sobre como ler um texto ou um conjunto de 

textos. Tais instruções também podem condicionar os leitores a certos modos de agir, de 

conformarem-se ou de adaptarem-se a ocasiões específicas. Em um longo período, estas 

constantes reiterações demandam a construção de certas “posições de leitura”, ou seja, 

conjuntos de declarações que descrevem e prescrevem uma série de ações, formas de 

ser e pensar a serem adotadas por um indivíduo. Posições de leitura e posições de 

sujeito encontram-se, portanto, estritamente inter-relacionadas (Kress, 1985: 37). 

A construção de uma posição de leitura resulta em dois efeitos principais. Por um 

lado, posiciona leitores precisamente em um texto, instruindo-os sobre que papel 

assumir na leitura, e que lugar ocupar. Por outro lado, constrói leitores como certos 

tipos de indivíduos linguísticos e sociais. Uma instituição midiática específica possui 

certas características discursivas que lhe conferem expressão e codifica valores, 

significados e práticas a ela associadas, com formas, propósitos e significados próprios 

(Kress, 1985: 39). Segundo Fowler (1991: 232), os jornais constroem a identidade dos 

seus leitores a partir do endereçamento a um leitor cuja posição de leitura já é 

previamente imaginada, e que poderá ser explorada ideologicamente de modo a ser útil 

tanto para os negócios da empresa, como também para o governo vigente. 

Contudo, é importante ressaltar que os leitores não são indivíduos totalmente 
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passivos; eles podem contribuir para o processo de significação do texto, reconstruindo-

o ou refutando-o. Textos oferecem posições de leitura para qualquer leitor, cabendo-lhe 

aceitar ou rejeitar estes textos, parcialmente ou completamente. Afinal, há sempre 

inúmeros pontos de vista preexistentes acerca de um determinado assunto (Kress, 1985: 

68).  

Partindo do pressuposto a partir do qual os textos ocorrem sob ocasiões sociais 

específicas e oferecem lugares a serem ocupados pelos participantes, então um texto 

lido fora daquela ocasião pode ser interpretado com um certo distanciamento. Um leitor 

que ocupa um discurso que contrasta com e/ou contradiz os discursos aparentes em um 

dado texto certamente resistirá à posição de leitura provida pelo texto (Kress, 1985: 

43). 

Para Kress (1985: 44), cada leitor possui uma certa história discursiva e está 

inserido em um conjunto de discursos – determinados por fatores como classe, sexo, 

idade e grau de instrução. E é a combinação particular destes fatores em interação com 

o texto que conduz a qualquer tipo de leitura, fazendo da opinião uma modalidade 

socialmente construída (Kress, 1985: 44).  

Levando em conta os princípios teóricos e práticos da instituição midiática e da 

audiência, abordados até aqui, a próxima seção parte para um enfoque mais específico: 

o desenvolvimento da imprensa em Portugal. 

 

 

2.4 A imprensa em Portugal 

 

Desde o final do século XV, após a invenção tipográfica de Gutenberg, verificou-se 

o aparecimento, em diversos países da Europa, de folhas noticiosas impressas de caráter 

ocasional e não-periódico, que acabaram por despertar significativo interesse nos 

leitores. Embora descrevendo apenas um único evento, estas folhas noticiosas já 

apresentavam alguns traços típicos da imprensa, quais sejam, a informação detalhada, a 

atualidade e, até mesmo, o sensacionalismo (Tengarrinha, 1989: 27). Em Portugal, estas 

publicações foram denominadas “relações” (do latim relatio, significando “ato ou efeito 
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de relatar”), e também chamadas de “notícias”, reportando principalmente conflitos 

militares ou desastres naturais (Quintero, 1996: 351). 

Ainda no final do século XVI, as folhas noticiosas continuaram a ser difundidas, 

fato que desencadeou a sua gradual transformação em jornais, graças ao progresso da 

tipografia, às melhorias no sistema de comunicações, ao aumento do interesse do 

público pelas notícias (Tengarrinha, 1989: 35), à iniciativa privada de certos 

empresários, que viram na imprensa jornalística a possibilidade de tirarem lucro de um 

negócio que ia ao encontro do clima cultural, social, político e das necessidades da 

época, bem como à cobertura dada pelo poder político, religioso e econômico a 

determinadas publicações que contribuíam para a sua manutenção (Sousa, 2007: 31). 

A publicação das relações intensificou-se durante a primeira metade do século 

XVII e, durante todo o século seguinte, não faltou também uma vasta publicação de 

prognósticos, calendários, almanaques, pasquins e folhas soltas (também chamadas de 

“folhas volantes”). Estas últimas circulavam clandestinamente de mão em mão, em 

decorrência do sistema de censura prévia e de licenças de impressão instaurados pelas 

Ordenações do Reino Português (Sousa, 2008: 94).  

Segundo Sousa (2007: 32), o processo de aparecimento dos jornais em Portugal foi 

lento. Primeiramente, surgiram os livros noticiosos semestrais e anuais, com intenções 

simultaneamente historiográficas e jornalísticas. Essas publicações mensais 

popularizaram-se com o nome de “mercúrios”. O seu sucesso indicou a boa aceitação do 

mercado por notícias, devido às crescentes necessidades informativas de uma sociedade 

em acelerado processo de mudança. Alguns desses mercúrios, embora mantendo 

características noticiosas, associaram-se às notícias e artigos de fundo, comentários 

sobre ideias, descobertas e inventos – aproximando-se, assim, daquilo que conhecemos 

hoje por revistas ou magazines. Outros evoluíram para as “gazetas”, essencialmente 

noticiosas, com menos páginas e periodicidade acelerada continuamente. Os primeiros 

jornais, ou gazetas, correspondem a uma evolução do conceito de livro noticioso para 

uma publicação mais frequente, periódica, muito menos volumosa, de menor custo e 

com notícias mais atuais (Sousa, 2007: 32). 

Em se tratando do panorama geral do jornalismo figurado no século XVII, Sousa 
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(2007: 25) aponta para a coexistência de dois tipos de publicações. De um lado, as 

“publicações impressas”, com tiragens que poderiam chegar a centenas de exemplares. 

Tais publicações dividiam-se em monotemáticas (relatos de um único acontecimento) e 

pluritemáticas (com várias notícias, relativas a uma diversidade de eventos). Em geral, 

prevaleciam as notícias de cunho ocasional, mas algumas delas já possuíam um caráter 

“periódico”. De outro, havia também as “publicações manuscritas”, de baixa tiragem e 

circulação muito restrita, contudo dotadas de mais liberdade do que as publicações 

impressas, que passavam pelo crivo da censura e das licenças prévias. 

Para além disso, Sousa (2008: 95) sublinha que, no século XVII, o jornalismo 

português atrasou-se irremediavelmente em comparação aos países do Norte e Centro da 

Europa, por conta da forte opressão exercida pelo absolutismo régio e pela Igreja 

Católica sobre a sociedade. O extremo controle praticado contra a imprensa atingiu o 

seu ápice no período pombalino, com a implantação da Mesa Real Censória, em 1768.  

O clima de ameaça instaurado em Portugal por conta da Revolução Francesa 

intensificou a vigilância e a censura. Por esta razão, a imprensa portuguesa do início do 

século XIX encontrou-se sob o signo da reação por parte do Antigo Regime à Revolução 

Francesa e às suas ideias. Enquanto os ideais da era iluminista se espalhavam em uma 

parte significativa da Europa, a Inquisição ainda persistia em Portugal, ocultada sob a 

designação de Santo Ofício (Sousa, 2008: 96). Tal prática religiosa retardou não só a 

imprensa portuguesa, como também o desenvolvimento econômico e social do país.  

Em 1820, foi proclamada a Revolução Liberal e Constitucionalista em Portugal. Um 

dos pilares da Constituição assentava-se no princípio da liberdade da comunicação dos 

pensamentos, princípio que influenciou na aprovação da primeira lei sobre liberdade de 

imprensa (Sousa, 2008: 98). O período liberal propiciou o aumento do número de jornais, 

escritos em uma linguagem simples e direta, o que facilitava a difusão das novas ideias 

junto à população (Sousa, 2008: 99). Cumpre mencionar que, nessa época, o 

desenvolvimento do futuro jornalismo português não adveio do jornalismo de cariz 

político e erudito, mas sim do jornalismo de cunho político-noticioso e popular (Sousa, 

2008: 100). 
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Nos anos 1840, com a decadência do setembrismo11 e a ascendência do governo 

cabralista12 no poder, ocorreram novas tentativas de restrição à imprensa, 

nomeadamente com a instauração da chamada “Lei das Rolhas”, responsável por gerar 

protestos em todo o país. Entretanto, a referida lei foi revogada em 1851, no contexto 

do golpe militar que conduziu à Regeneração, período de suposta tranquilidade e 

rotativismo governamental (Sousa, 2008: 102).  

A partir de então, Portugal entra na era da modernização, especialmente com a 

inauguração de ferrovias e o funcionamento do telégrafo, melhorando, assim, o correio 

diário e acelerando a difusão e a circulação de informações (Quintero, 1996: 360). A 

estabilidade política, o crescimento econômico baseado na industrialização e a 

legislação reguladora da liberdade de imprensa criaram condições, finalmente, para o 

desenvolvimento da imprensa portuguesa e o surgimento dos primeiros jornais 

portugueses voltados para as “massas” (Sousa, 2008: 102). É o caso do Diário de 

Notícias, apresentado a seguir.  

 

 

2.4.1 O Diário de Notícias e a industrialização da imprensa portuguesa 

 

É em meados de 1860 que se inicia - e continua até nos dias hodiernos – o 

estabelecimento das condições favoráveis para a transformação industrial da imprensa 

em Portugal (Tengarrinha, 1989), passando então a ser concebida como um negócio. O 

marco do desenvolvimento da imprensa de caráter predominantemente “noticioso” – em 

detrimento da imprensa “de opinião”, preponderante até então – foi a fundação, em 

                                                 
11O setembrismo foi um movimento defensor da supremacia e da soberania popular, lutando ativamente 
pela substituição da Carta Constitucional de 1826 - outorgada pelo soberano - por uma constituição 
aprovada por um congresso democraticamente eleito pelo povo. Face à incipiência do sistema político 
português de então, sem partidos organizados, na acepção moderna do termo, o partido setembrista - a 
corrente mais à esquerda do liberalismo - assumiu-se como oposição ao cartismo - facção mais 
conservadora, que apoiava a Carta Constitucional de 1826. O setembrismo vigorou de 1836 até o triunfo 
do liberalismo conservador da Regeneração, em 1851. Centro de Estudos do Pensamento Político. 
12Cabralismo é a designação pela qual ficou conhecido o período em que o ministro da rainha D. Maria II, 
António Bernardo da Costa Cabral, dominou a política portuguesa, entre 1842 a 1846. Durante o 
cabralismo assistiu-se ao crescente poderio e enriquecimento da nobreza, que inclusive foi favorecida com 
cargos públicos de grande relevância. O mandato de Costa Cabral terminou em 1846, devido à crescente 
oposição provocada pelas medidas centralizadoras e reformadoras impostas pelo governante. Centro de 
Estudos do Pensamento Político. 

file:///C:/wiki/Carta_Constitucional_de_1826
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Bernardo_da_Costa_Cabral
http://pt.wikipedia.org/wiki/1842
http://pt.wikipedia.org/wiki/1846
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1864, do periódico Diário de Notícias (doravante DN) pelo tipógrafo e jornalista Eduardo 

Coelho.  

Conforme anunciava em sua edição de estreia, o jornal visava “interessar a todas 

as classes, ser acessível a todas as bolsas e compreensível a todas as inteligências. (...) 

Registra com a possível verdade todos os acontecimentos, deixando ao leitor, quaisquer 

que sejam os seus princípios e opiniões, os comentá-los a seu sabor”. Desse modo, o 

lançamento do DN acabou por oferecer as bases para a consolidação do chamado 

jornalismo contemporâneo, cujo foco principal é a “informação”. Em que pese a 

primazia atribuída à notícia, também foi possível perceber no DN o interesse em 

contribuir para a “instrução pública”, que na realidade correspondia ao intuito de 

entreter, a fim de cativar e abarcar mais leitores (Sousa, 2008: 103). 

Nos anos 1860, também é possível verificar o desenvolvimento e a preponderância 

na imprensa periódica portuguesa da “reportagem”, uma forma especial e mais 

elaborada de informação. Dada a sua vivacidade, poder de comunicação e abundância 

de informações, Tengarrinha (1989: 218) assinala que a reportagem tornou-se 

rapidamente o tipo de informação preferida pelos leitores.  

De acordo com Tengarrinha (1989), os jornais buscaram gradativamente manter 

um posicionamento imparcial e objetivo, a fim de atingir um público mais amplo, 

voltando-se, assim, para as “massas”, e não para um grupo restrito de leitores com uma 

determinada afinidade ideológica. Desta perspectiva, os jornais passaram a dirigir-se, 

para além da camada mais instruída – correspondente a maior fatia das assinaturas – ao 

público menos instruído e abastado economicamente, com gostos menos requintados e 

exigentes. 

Dentre as consequências da massificação dos leitores por parte dos jornais, 

destaca-se a transformação das relações entre o jornal e o público. Para Tengarrinha 

(1989: 220), a imprensa noticiosa, ao veicular informações fragmentadas, superficiais e 

descontínuas, limitou-se apenas a esclarecer o leitor sobre um determinado 

acontecimento, eximindo-se de ajudá-lo a formar um posicionamento crítico face a ele – 

diferentemente dos jornais de opinião de outrora, cujas fortes ideologias partidárias 

buscavam arrastar consigo a opinião pública.  
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À medida que os jornais deixavam de apoiar facções políticas para serem geridos 

e sustentados por grupos financeiros, acabaram perdendo o intuito principal de 

“formar”, passando a priorizar a venda e convertendo-se, portanto, em efêmera 

mercadoria. A partir de então, são os jornais que procuram pelos leitores, na tentativa 

de adivinhar-lhes os gostos e preferências, mesmo os mais baixos (Tengarrinha, 1989: 

220). 

A redução do preço dos periódicos consistiu em outra imprescindível estratégia 

para absorver um amplo mercado de consumidores, operação que só se tornou possível 

através da obtenção de rendimentos pelo jornal com anúncios publicitários. A aplicação 

desta estratégia disseminou no público o hábito de ler jornais, repercutindo no elevado 

aumento das tiragens. 

Em decorrência disso, surgiu a necessidade de aperfeiçoar o maquinário com 

processos de impressão mais rápidos, fato ocorrido com significativa morosidade em 

Portugal. Outras dificuldades enfrentadas pelos jornais portugueses também podem ser 

apontadas, como o elevado imposto sobre os anúncios, bem como sua angariação, tendo 

em vista a falta de dinamismo da vida econômica do país e a visão limitada dos 

empresários e comerciantes portugueses, que tinham dificuldade em reconhecer as 

vantagens trazidas pelos anúncios nas transações de oferta e procura de bens e serviços. 

Segundo Tengarrinha (1989: 229), a organização industrial da imprensa modificou 

também a situação do jornalista que trabalha no jornal. Não exercendo mais as funções 

de proprietário e de redator, o jornalista acabou por não se identificar com os interesses 

e ideais do veículo onde trabalha, tampouco com tudo aquilo que escreve – alienando-

se, assim, do jornal, processo que culmina com a divisão da tarefa de elaboração da 

notícia, assistida na imprensa contemporânea.  

Para além do surgimento do Diário de Notícias, outros dois importantes jornais 

foram criados no século XX: o Correio da Manhã e o Público. A contextualização do 

jornalismo português na passagem do século XX para o XXI e o aparecimento destes 

periódicos, respectivamente, serão explanados nas seções seguintes.  
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2.4.2 O jornalismo português nos séculos XX e XXI 

 

No final do século XIX e até a queda da Monarquia, a liberdade de imprensa foi 

novamente restringida em Portugal, em função da crescente e acentuada tensão política 

entre monárquicos, republicanos, socialistas, trabalhistas e anarquistas. Em 1926, um 

golpe de Estado impôs a ditadura militar em Portugal. Em 1933, Salazar, a fim de 

assegurar definitivamente o novo regime, estabelece uma nova Constituição e põe fim 

ao regime militar, com o início do Estado Novo (Sousa, 2008). 

Embora a Constituição de 1933 teoricamente assegurasse a liberdade de expressão 

e de imprensa, explicitava que o exercício dessa liberdade seria regulado por leis 

especiais para impedir “preventiva ou repressivamente a perversão da opinião pública 

na sua função de força social, bem como salvaguardar a integridade moral dos 

cidadãos”. Um conceito tão vago em relação à prática da censura abriu uma brecha 

suficiente para que os censores – conhecidos por “lápis azuis” - manobrassem a 

constituição, a fim de agir arbitrariamente (Sousa, 2008: 110). 

A censura à imprensa manteve-se desde o governo de Salazar até o de Marcelo 

Caetano. No período marcelista, inclusive, notou-se as primeiras tentativas de 

infiltração dos grandes grupos econômicos no setor da comunicação social, em 

substituição às famílias tradicionalmente proprietárias dos negócios midiáticos. A Caixa 

Geral de Depósitos, por exemplo, deteve indiretamente o domínio do DN na década de 

1970 (Sousa, 2008: 111). 

O espírito empresarial que tomou conta do jornalismo português nesta época foi o 

principal fator de sua transformação e modernização tecnológica. Em termos de 

produção noticiosa, a entrevista e a reportagem ganharam significativa importância em 

detrimento do artigo, fato que representou um marco na divisão entre os escritores de 

jornal e os jornalistas profissionais (Sousa, 2008: 117). 

Em 1974, a Revolução de Abril hasteou a bandeira da liberdade de expressão e de 

imprensa, inserindo Portugal no rol dos Estados de Direito portadores de uma concepção 

liberal de jornalismo. Após sucessivos debates políticos em meio a um período de 

agitação social, o general Ramalho Eanes irrompeu um golpe de Estado em 1975, 
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conduzindo o país para um Estado de direito institucionalizado. Neste mesmo ano, foi 

criada uma nova Lei de imprensa, retocada em 1976, 1978, e 1988, que protege a 

liberdade de imprensa, anula a censura, estabelece os estatutos gerais sobre a profissão 

de jornalista, permite a livre concorrência, e define as condições para a publicidade 

(Quintero, 1996: 369). 

Durante a transição para a democracia, o Estado português nacionalizou os 

principais grupos econômicos do país, incluindo grande parte da imprensa e do rádio. Até 

a década de 1980, alguns dos importantes diários existentes ainda não haviam sido 

privatizados, como é o caso do DN, que só voltou a mãos privadas em 1991 (Quintero, 

1996: 369). 

Ainda na década de 80, o país assistiu à criação de mais dois importantes jornais, 

porém com estilos e linhas editoriais consideravelmente distintos: os diários Correio da 

Manhã e Público, apresentados a seguir. 

 

 

2.4.3 O Correio da Manhã 

 

O único jornal diário da época pós-revolucionária que triunfaria e obteria sucesso 

duradouro seria o matutino Correio da Manhã (doravante CM), fundado pelo jornalista 

Vítor Direito em 1979. Vítor Direito era o diretor-coordenador, Nuno Rocha o presidente 

do Conselho de Administração, e Carlos Barbosa administrador e diretor comercial. 

Alguns especialistas consideram o CM o melhor tablóide europeu, por ter conseguido 

sintetizar o jornalismo popular com o jornalismo de rigor. Apesar de utilizar grandes 

títulos para criar suas manchetes, raramente foi desmentido ao longo de sua existência. 

(Quintero, 1996: 379). 

Partindo do pressuposto de que notícias relativas à política não vendiam jornais, o 

projeto de Vítor Direito acreditava na importância de aproximar o CM do cotidiano de 

seus leitores, indo ao encontro dos problemas e anseios do cidadão comum. Vale 

mencionar também que a criação deste tablóide parece ser um reflexo da situação 

socioeconômica dos leitores em Portugal naquela altura, em que 20% da população era 
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composta por analfabetos e os demais cidadãos possuíam um baixo nível de escolaridade 

(Correia, 2008: 124). 

Dentre as dificuldades enfrentadas pelo CM, destacam-se as instalações precárias 

da sede do jornal, a ineficácia de sua distribuição, além de alguns problemas 

financeiros. Com efeito, a parceria firmada com a VASP, distribuidora de publicações 

criada em 1975, contribuiu significativamente para a estabilização do CM. Após dois anos 

de existência, o CM tornou-se um sucesso editorial e financeiro. A pouca ênfase atribuída 

à política e à cobertura internacional e o fato de ter sido o primeiro jornal a retomar a 

edição de domingo no pós-25 de Abril estão entre os fatores responsáveis pelo seu êxito, 

embora alguns setores da população o classifiquem como sensacionalista (Oliveira, 

2004).  

A seção seguinte apresenta a descrição do Público, jornal cuja linha editorial 

mostra-se consideravelmente oposta ao CM.  

 

 

2.4.4 O Público 

 

No tocante à imprensa dita “de referência”, Correia (2008: 126) ressalta que o 

jornal Público foi responsável por elevar a qualidade da imprensa portuguesa, 

caracterizada pela susceptilidade frente ao mercado agressivo. Inicialmente dirigido 

pelo jornalista e atual deputado do PS (Partido Socialista) Vicente Jorge Silva, o 

matutino Público saiu às bancas pela primeira vez em 1990, com capitais da SONAE, 

grupo pertencente ao engenheiro Belmiro de Azevedo.  

Dispondo de bons jornalistas e de equipamentos informáticos de última geração, o 

Público apareceu com inovações importantes tanto no domínio do arranjo gráfico como 

também no trato apurado do conteúdo jornalístico. Editado em formato tablóide, o 

diário conseguiu promover a síntese equilibrada entre o formato e a introdução da 

policromia em sua primeira página. Segundo Quintero (1996: 381), o modelo criado pelo 

Público representou uma inovação em toda a Europa. 
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Na passagem do final do século XX para o XXI, é possível inferir que Portugal tem 

uma imprensa razoável. Em termos tecnológicos, está tão avançado quanto os demais 

países europeus, e muitos dos jornais e revistas publicados no país são da mesma 

qualidade dos demais publicados no exterior. Contudo, Portugal necessita de mais 

leitores, bem como manter seus veículos de imprensa em situação econômica estável, 

uma vez que possui o mais baixo índice de consumo de jornais e revistas da Europa 

(Horta, 2004). 

Feito este breve histórico acerca da imprensa portuguesa e dos jornais de maior 

referência e vendagem no país, as seções seguintes abordam os elementos que compõem 

e estruturam o layout da primeira página de jornal, foco de estudo da presente 

investigação.  

 

 

2.5 A primeira página de jornal 

 

A primeira página de jornal é a expressão imagética com a qual primeiro se 

depara o leitor (Ferreira Júnior, 2003). Nesse sentido, a atitude de comprar e, 

consequentemente, de ler o jornal, depende, em certa medida, do grau de atratividade 

e persuasão da capa.  

É também a primeira página que confere identidade ao jornal. Daí a importância 

da padronização gráfica adotada pelo veículo. Em se tratando da organização de uma 

capa, dois tipos de elementos devem ser considerados: os “elementos fixos”, presentes 

em todas as edições e responsáveis por promover a identificação do periódico, tais como 

o nome, o logotipo, e os dados espaciais e temporais do jornal; e os “elementos 

móveis”, que variam de uma edição para outra, como por exemplo as fotografias, as 

chamadas, a manchete, os títulos, entre outros. 

A tarefa de distribuir os elementos fixos e móveis na página de forma atraente, 

harmoniosa e eficiente em termos de comunicação, produzindo com beleza estética o 

sentido a que se destina, é chamada de diagramação. Com efeito, a hierarquização das 

notícias aponta para aquilo que o jornal considera como mais importante no dia; por 
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isso, recursos como o tamanho da fonte empregada e o uso de imagens salientes 

sinalizam a importância atribuída ao assunto reportado. 

Em termos de edição gráfica, vale mencionar a importância das fontes e das 

fotografias utilizadas pela imprensa. De um lado, a escolha do estilo tipográfico 

empregado por um jornal é fundamental para que o público atribua-lhe uma identidade 

específica. De outro, as fotografias consistem em um dos primeiros elementos a atrair a 

atenção do leitor, direcionando a trajetória de leitura da página. Segundo Quintero 

(1996: 640), dados estatísticos asseguram que os leitores absorvem a informação de uma 

forma cada vez mais passiva, e que respondem melhor a estímulos visuais do que a 

textos. Quintero (1996: 640) ressalta ainda que a maioria dos leitores que compra 

jornais começa a “ler” as páginas a partir das fotografias e títulos. 

No que concerne à edição gráfica com publicidade, Canga Larequi (1994: 172-174) 

estabelece alguns critérios para a apresentação da publicidade em jornais, tais como a 

diferenciação entre publicidade e conteúdos jornalísticos, de modo que a disposição da 

primeira não afete os conteúdos jornalísticos, bem como a preservação da “cabeça” da 

página, limitada apenas à disposição da informação jornalística. 

Em relação à diagramação da primeira página de jornais, a realização dos 

princípios requeridos pelo design da imprensa é uma das condições indispensáveis para o 

desempenho eficaz dos seus propósitos comunicativos, conforme será explicado na 

próxima seção.  

 

 

2.5.1 O design da imprensa 

 

O design da imprensa deve tornar o órgão de comunicação atraente e 

interessante, facilitar a sua leitura e compreensão, hierarquizar as informações e 

conservar o estilo ao longo de um período de tempo (Canga Larequi, 1994: 27). Para 

tanto, é necessário atender a dois requisitos básicos: o da clareza e o da funcionalidade. 

A clareza pode ser obtida “distribuindo melhor as informações sobre o espaço das 

páginas, utilizando mais brancos para diferenciar os diferentes blocos informativos, e 
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hierarquizando as notícias” (Canga Larequi, 1994: 27). Com efeito, a clareza pode ser 

associada à legibilidade, isto é, a capacidade de os elementos gráficos serem 

rapidamente identificados e compreendidos pelo leitor. A funcionalidade, por sua vez, 

pode ser atingida “fazendo com que cada elemento na página cumpra coerentemente 

uma função determinada dentro do conjunto do jornal” (Canga Larequi, 1994: 27). 

De maneira geral, o design da imprensa moderna obedece a certos princípios, 

quais sejam, o contraste, o balanço, o ritmo, a unidade, e a proporção (Sousa, 2001). 

O contraste está relacionado com as diferenças de cor ou tamanho entre os 

elementos gráficos da página. Lester (1995: 172-174) argumenta que “os jornais que 

pretendem dar a impressão de uma grande atividade e de um espírito jovem preferem 

um grafismo contrastado, enquanto o conservadorismo seria realçado por um grafismo 

de pouco contraste”. O contraste pode ser utilizado estrategicamente, direcionando os 

olhos do leitor para o elemento de impacto visual que se pretende enfatizar. Com 

relação à significação sugerida pelas cores13 através do recurso ao contraste, Sousa 

(2001: 376) pontua que o vermelho, cor quente, é agressivo e visualmente ativo. O 

amarelo, também cor quente, é dotado de luminosidade, chegando a obscurecer os 

demais elementos. Já o azul, cor fria, é passivo, porém elegante, sendo compatível com 

outras cores. O cinzento é uma cor de compensação, funcionando para atenuar ou 

realçar elementos. O branco permite realçar os elementos que sobre ele se colocam, 

além de estruturar páginas e separar os elementos gráficos. 

O balanço refere-se à disposição equilibrada (ou não) dos elementos gráficos em 

torno do centro focal da página, em conformidade com o seu peso visual. Quanto mais 

largos e escuros os itens, maior será seu peso visual. Sousa (2001: 376) caracteriza a 

simetria como “a mais perfeita expressão do equilíbrio, sendo uma opção dos designers 

nas ocasiões em que se pretende transmitir a sensação de conservadorismo, 

tranquilidade, ordem, estabilidade e formalidade. Em oposição, o desequilíbrio é menos 

formal e é capaz de produzir tensão dinâmica”. 

O ritmo diz respeito ao modo com que os elementos gráficos são dispostos para 

                                                 
13Para mais detalhes sobre os potenciais significados sugeridos pelas cores, ver seções 3.3.1, 3.3.2 e 3.3.3. 
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orientar o olhar do observador. Sousa (2001: 377) assinala que "a sequência é um dos 

artifícios usados pelos designers para criar ritmo”, como por exemplo, a sequência: 

título, imagem, texto, do elemento maior para o menor, do item escuro para o claro. 

A unidade prima pela “coerência e integração global dos diferentes elementos 

gráficos em um enquadramento” (Sousa, 2001: 377). Nesses termos, Lester (1995: 175) 

salienta que “os elementos são considerados unificados se são similares, se estão juntos, 

integrados, direcionados uns em função dos outros, enfim, se estão associados, 

formando links entre eles”. 

A proporção, por fim, está ligada à divisão harmoniosa do espaço, podendo ser 

realizada, por exemplo, por meio dos espaços em branco. Quanto mais largo é o espaço 

em branco utilizado entre colunas, maior será sua sugestão de leveza, limpeza e 

luminosidade. Sousa (2001: 385) endossa, ainda, que as colunas podem ser separadas por 

filetes14 finos ou largos, ou por caixilhos15. 

O espaço graficamente ocupado por uma página é denominado “mancha gráfica”. 

O cimo da página é chamado “cabeça”; e a base da página é chamada de “pé” ou 

“rodapé” (Sousa, 2001: 386). A configuração visual das páginas também pode estar 

relacionada com a (re) produção de significados sociais. De acordo com Barnhurst (1994: 

8), o predomínio da horizontalidade induz tranquilidade, ao passo que a verticalidade 

sugere um ambiente hostil para a leitura. Os títulos elaborados com letras maiúsculas 

carregadas, condensadas e em itálico parecem mais ativos, enquanto os títulos 

elaborados através de letras minúsculas e menos carregadas ensejam tranquilidade.  

Uma vez apresentados os elementos responsáveis por configurar o design da 

primeira página de jornal, a seção seguinte detalha a evolução do design na imprensa 

portuguesa. 

 

 

 

 

                                                 
14 Linhas separadoras empregadas entre os blocos de texto (Sousa, 2001). 
15 Caixa formada por filetes (Sousa, 2001). 
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2.5.2 O design da imprensa em Portugal 

 

Sousa (2001) traz uma importante e vasta contribuição para os estudos acerca do 

design da imprensa portuguesa. Nesta seção, será realizada uma breve síntese do 

inventário elaborado pelo referido autor, na tentativa de destacar seus principais 

pontos.  

Nos anos 1860, o design da imprensa em Portugal, assim como no resto do mundo, 

foi condicionado às possibilidades dos equipamentos tipográficos existentes. Nessa 

época, a diagramação era feita com base em colunas verticais, separadas por finos 

filetes. Não havia qualquer tentativa de hierarquizar ou ordenar as notícias, cujo texto 

transitava de uma coluna a outra, muitas vezes sem títulos para delimitar seu início e 

fim.  

Em meados dos anos 1880, os diários portugueses começaram a inserir mapas, 

diagramas explicativos, caricaturas e retratos desenhados de pessoas. Em uma época 

fortemente marcada pelo ideal positivista, o rigoroso detalhamento das representações 

de pessoas, paisagens, monumentos, objetos e acontecimentos acabou por evidenciar 

uma significativa preocupação com o realismo e, até mesmo com a objetividade dos 

fatos. 

Nos primórdios do século XX, já podem ser percebidas a diminuição da quantidade 

de colunas por página, uma ligeira variação de caracteres, e o uso de espaços em 

branco. As primeiras fotografias diretamente produzidas surgem nos periódicos 

portugueses em 1907, em consequência da invenção do “meio-tom” ou halftone, método 

de impressão de imagens que utiliza pontos de tinta a fim de simular a ilusão de um tom 

contínuo16. A maioria dessas fotografias consistia em retratos posados em plano geral, e 

inseridos em caixilhos análogos às molduras de quadros.  

As tendências gráficas dos anos 1920 perduraram nos anos trinta, entretanto, 

pode-se notar um aumento contínuo dos espaços destinados às fotografias, que também 

se tornam maiores. É também nos anos trinta em que se introduz a cor aos títulos e 

                                                 
16 Portal das Artes Gráficas. 
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filetes, sobretudo em ocasiões comemorativas, bem como o uso dos planos médios, que 

conferem mais emoção, ação e detalhe às fotografias. Ademais, nota-se uma sutil 

tendência de hierarquização das informações, através de um certo ordenamento gráfico 

imposto aos noticiários. 

Os anos posteriores a 1940, sob influência do contexto da Segunda Guerra 

Mundial, são marcados pela inclusão crescente de mapas e gráficos informativos nos 

jornais. Os anos cinquenta não passam por muitas modificações no tocante ao estilo 

gráfico de seus periódicos. Contudo, merecem destaque as transformações no âmbito 

das fotografias e dos títulos. As fotografias tornam-se mais expressivas, emotivas e com 

dimensões que, por vezes, ocupavam praticamente a página inteira. Os títulos também 

passam a aparecer regularmente em proporções maiores e com caracteres mais 

carregados. A preocupação com a organização e a hierarquização das informações fica 

mais evidente, haja vista a acentuada redução do número de temas mencionados na 

página. 

Nos anos 1960, já é possível verificar a presença de um sumário no canto da 

primeira página, composto por títulos e textos curtos – ou mesmo títulos sem o 

acompanhamento de qualquer tipo de texto – que apontam para o desenrolar das 

notícias no interior do jornal. Nos anos setenta, figura também a paginação horizontal e 

o uso maior de espaços em branco. 

A evolução do grafismo é impulsionada nos anos 1980 e 1990, em decorrência das 

técnicas de edição eletrônica e do offset17, que propiciaram o emprego da cor nas 

imagens, nos infográficos, nos textos e nos títulos; da redução no número de chamadas 

afiguradas na primeira página, da introdução de texto corrido e de títulos sobre as 

imagens, e da aparição de imagens e fontes tratadas em computador. A possibilidade de 

utilização de todos esses recursos talvez tenha reunido condições para informar melhor 

os leitores; além disso, parecem ter influenciado diretamente na tabloidização dos 

jornais. 

                                                 
17Resultante da evolução do antigo processo litográfico, cujo sistema de impressão era direto, através do 
decalque da imagem sobre as folhas de papel, o processo de offset é um um sistema de impressão 
indireta, por meio de um suporte que recebe a imagem de uma borracha intermediária entre o cilindro da 
chapa e o cilindro impressor. A dinamicidade do sistema offset possibilitou a impressão de grandes 
tiragens. Portal das Artes Gráficas. 
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O jornal com um design moderno, segundo Sousa (2001: 365) deve ser acessível, 

limpo e de fácil leitura, em função da dimensão acentuada de suas fotografias, da 

paginação horizontal, do uso dos espaços em branco, do número reduzido de chamadas 

na primeira página, e pela constância no tamanho das fontes dos títulos - compostos por 

maiúsculas e minúsculas e sem caracteres excessivamente carregados. 

Ao conferir beleza e atratividade aos jornais, o design agrega-lhes mais valor 

emocional e comercial. O interesse pelo design de imprensa tem aumentado 

progressivamente nos últimos anos, o que pode ser comprovado pela introdução de 

disciplinas relativas a técnicas de paginação e impressão nas escolas de comunicação 

social, bem como pelo elevado número de bibliografias publicadas sobre o tema. Além 

disso, a fundação da Society of Newspaper Design, em 1979, contribuiu para a 

institucionalização de um estilo modernista na concepção gráfica dos jornais e revistas. 

Para além dos aspectos referentes à diagramação, os títulos das chamadas 

apresentadas na primeira página do jornal também cumprem um papel relevante na 

construção de significados sociais, conforme poderá ser verificado na seção seguinte. 

 

 

2.6 Os títulos da imprensa 

 

O título é uma das principais estratégias utilizadas na captura de leitores, 

podendo ser considerado um tipo particular de texto, com uma estrutura própria e 

independente. Além de despertar a atenção do leitor, cabe ao título revelar a essência 

da notícia, antecipando e anunciando a história sem esgotá-la, bem como hierarquizar e 

organizar graficamente as chamadas apresentadas no espaço da primeira página do 

jornal. Conforme indicam estudos de recepção, os títulos são muito mais lidos do que os 

próprios textos jornalísticos (uma relação de 5 para 1), consistindo, em razão disso, em 

um texto mínimo de informação (Ponte, 2004: 44). 

Ademais, o estudo dos títulos da imprensa torna-se relevante porque permite 

compreender as estratégias discursivas em jogo na construção de um significado social 

único que se autolegitima pela sua própria enunciação, sem a necessidade de ser 
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justificado, enfim, sem explicitar os pressupostos implícitos de sua legitimidade 

(Rodrigues, 2001: 109).  

Um título pode ser antecedido por um “antetítulo” e seguido por um “subtítulo”. 

Ambos desempenham uma função contextual e, ao mesmo tempo, retiram do título a 

responsabilidade de tudo dizer. Para Sousa (2001), o uso de antetítulos conferem 

liberdade ao título, que fica menos sobrecarregado e passível de ser escrito de maneira 

mais criativa. O título deve ser preferencialmente independente do antetítulo e do 

subtítulo, haja vista a possibilidade da ocorrência de casos em que ambos devem ser 

eliminados por questões de edição, espaço e paginação do jornal. 

Segundo a tradição jornalística dominante, os títulos devem resumir o núcleo da 

informação em uma frase curta, sedutora, e impactante. Devem, ainda, ser claros, 

concisos, atuais e verídicos. Um bom título seria aquele capaz de condensar um máximo 

de informação através de um mínimo de palavras (Sousa, 2001). 

Sousa (2001) sugere alguns princípios e construções textuais nos quais o jornalista 

deve se pautar durante o processo de elaboração de um título informativo, a fim de 

conferir-lhe um bom efeito estético e não enganar o leitor: não empregar títulos 

genéricos ou lugares comuns; evitar títulos que se iniciem com algarismos; não utilizar 

títulos que prometam aquilo que o texto da notícia não pode oferecer; evitar o uso de 

adjetivos e advérbios nos títulos; preferencialmente, um título deve conter um verbo 

explícito ou implícito, escrito na voz ativa e no presente; em casos de o título vir sob 

forma de citação, é aconselhável o emprego de um antetítulo em que apareça o 

responsável pela referida citação. Na presente investigação, o interesse recai sobre os 

significados potenciais e sociais construídos pelo aspecto visual dos títulos figurados na 

primeira página do jornal.  

Com efeito, os títulos e as suas respectivas chamadas podem corresponder a 

diferentes tipos de gêneros e formatos jornalísticos. Para fins estritamente 

classificatórios, a próxima seção traz uma grelha descritiva dos tipos de textos 

jornalísticos mais frequentes na imprensa portuguesa. 
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2.7 Os gêneros e formatos jornalísticos na imprensa portuguesa 

 

O processo de produção industrial da imprensa e a sua consequente 

institucionalização transformaram as instituições jornalísticas em organizações 

complexas, compostas por equipes de assalariados e colaboradores. A expressão da 

opinião, típica dos primórdios da imprensa individual e panfletária, fragmenta-se na era 

industrial, seguindo tendências diversas e, até mesmo, conflitantes. 

Historicamente, a diferenciação entre as modalidades “jornalismo informativo” e 

“jornalismo opinativo” surgiu da necessidade sociopolítica de distinguir os fatos das suas 

versões (Marques de Melo, 2003: 42). Desta perspectiva, pode-se inferir que os gêneros 

correspondentes ao domínio da informação são estruturados a partir da observação da 

realidade e da descrição daquilo que é apreensível à instituição jornalística. Já os 

gêneros pertencentes ao campo da opinião são estruturados com base na análise da 

realidade e a sua avaliação possível dentro dos padrões que caracterizam a instituição 

jornalística.  

Cumpre ressalvar que a presente investigação reconhece a impossibilidade de 

demarcar fronteiras entre opinião e informação, uma vez que todos os gêneros 

jornalísticos apresentam traços de ambos. Contudo, para fins didáticos e metodológicos, 

optou-se pela distinção “informativos x opinativos”, motivada não só pela 

predominância do “relato” ou da “avaliação” em cada um dos textos e formatos 

jornalísticos, mas também pela própria designação dos jornais em questão acerca do que 

seja opinião. 

Ainda que a instituição jornalística tenha uma orientação ideológica definida, 

responsável por nortear a estruturação das mensagens, sempre subsiste uma distinção 

opinativa, em termos de atribuição de valor aos acontecimentos. Ademais, a produção 

do jornalismo contemporâneo requer a participação de uma equipe numerosa, daí a 

impossibilidade do controle total das informações divulgadas. Nesse sentido, a abertura 

de espaços para a valoração dos acontecimentos jornalísticos tende a variar de 

instituição para instituição. A apreciação dos fatos configura-se, desse modo, por meio 

dos gêneros opinativos (Marques de Melo, 2003). 
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Conforme já mencionado, os gêneros jornalísticos são elementos difíceis de 

classificar, dado o seu aspecto híbrido e fluido. Prova disso é a aparente divergência 

entre as classificações hispano-americanas, norte-americanas, europeias e brasileiras18. 

Para fins de descrição dos gêneros e formatos jornalísticos configurados na primeira 

página dos jornais portugueses que compõem o corpus de análise da presente 

investigação19, foi realizada uma adaptação a partir dos trabalhos de Ponte (2005, 2007), 

Sousa (2001), e Marques de Melo (2003), resultando na classificação mostrada no Quadro 

1 abaixo: 

JORNALISMO INFORMATIVO JORNALISMO OPINATIVO 

Nota Editorial 

Notícia Coluna 

Reportagem Artigo 

Entrevista Cartoon 

Inquérito Crônica 
 

Quadro 1 – Classificação dos tipos de textos e formatos jornalísticos em termos 
do predomínio de informação ou de opinião no âmbito da imprensa portuguesa. 

 

Nota 

 

Em se tratando dos textos e formatos pertencentes ao domínio do jornalismo 

informativo, a nota pode ser definida como o relato curto de acontecimentos que se 

encontram em processo de configuração (Marques de Melo, 2003: 65). 

 

Notícia 

 

A notícia é o tipo de texto básico do jornalismo informativo, estando presente em 

todos os demais gêneros jornalísticos. A notícia pode ser definida como um breve texto 

reportativo sobre um acontecimento recente. Na notícia, predomina a apresentação dos 

fatos, sendo caracterizada como uma informação nova, atual e de interesse geral 

(Sousa, 2001: 232). 

 

 

                                                 
18Marques de Melo (2003) traz uma discussão detalhada do assunto.  
19Ressalte-se que a presente tese não tem por objetivo analisar os gêneros jornalísticos. Buscou-se, 
apenas, estabelecer uma grelha adequada para nomeá-los, à medida que aparecessem nas páginas 
analisadas. 
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Reportagem 

 

A reportagem é o tipo de texto jornalístico por excelência, uma vez que visa 

informar com profundidade e exaustão através do relato de uma história, a fim de que o 

leitor se aproxime, ou mesmo, “mergulhe” no acontecimento. Para tanto, a reportagem 

pode abrigar todos os demais formatos, bem como buscar a observação direta, a análise 

de dados quantitativos, investigações, enfim, todos os recursos que possam contribuir 

para a total elucidação do leitor (Sousa, 2001: 259). Ao passo que na notícia predominam 

o “quem” e “o quê”, na reportagem o foco recai no “como” e “por quê” dos fatos. 

Dentre os traços marcantes da reportagem, pode-se destacar a interpretação, o 

aprofundamento e a contextualização de um acontecimento, bem como a predominância 

da narração e da humanização do relato.  

 

Entrevista 

 

A entrevista consiste na transcrição das respostas dadas por um entrevistado às 

perguntas de um entrevistador – sendo segmentadas, quando necessário, em blocos 

temáticos. Dessa forma, a entrevista privilegia um ou mais protagonistas do 

acontecimento, permitindo-lhes o contato mais direto com a coletividade (Marques de 

Melo, 2003: 66). 

 

Inquérito 

 

Como o próprio nome indica, o inquérito é um trabalho de pesquisa metódica 

sobre questões e testemunhos, pressupondo a descoberta de informações novas ou 

pouco conhecidas. Enquanto os demais formatos jornalísticos informativos recorrem a 

uma linguagem predominantemente descritiva, o inquérito dispõe de uma linguagem e 

uma sistematização mais próxima das ciências sociais. Como formato jornalístico, o 

inquérito está cada vez mais raro, em decorrência dos constrangimentos de espaço e de 

recursos para o fazer (Ponte, 2005, 2007). 
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Editorial 

 

Quanto aos textos e formatos de cariz opinativo, o editorial é o texto jornalístico 

que expressa a opinião oficial da empresa diante dos fatos de maior repercussão no 

momento. Por ser um tipo de texto dotado de status, ocupa frequentemente as 

primeiras páginas. 

É comum afirmar que o editorial traz a opinião do dono do veículo jornalístico. 

Esta asserção pode ser considerada aceitável se forem levadas em conta as organizações 

de porte médio ou as pequenas empresas, em que o controle financeiro está 

concentrado nas mãos de um só proprietário ou de sua família. Contudo, se o foco for 

deslocado para as grandes empresas e conglomerados jornalísticos, torna-se 

imprescindível caracterizar as “relações de propriedade” deste tipo de instituição.  

Conforme assinala Marques de Melo (1985: 104), o editorial não reproduz 

exatamente a opinião dos seus proprietários nominais, mas o consenso das opiniões que 

emanam dos diferentes núcleos que participam da propriedade da organização. Nesses 

termos, para além dos acionistas majoritários, há financiadores que subsidiam a 

operação das empresas, anunciantes que angariam recursos regulares para os cofres da 

organização através da compra de espaço; e também braços do aparelho burocrático do 

Estado que influenciam consideravelmente o processo jornalístico em função dos 

controles que exercem no âmbito fiscal, previdenciário e financeiro.  

Dentre os atributos considerados específicos do editorial, cumpre ressaltar a 

impessoalidade, dada a utilização da terceira pessoa do singular, podendo vir ou não 

assinado; a topicalidade, por abordar um tema bem delimitado; condensabilidade, por 

configurar-se a partir de poucas ideias, atribuindo mais ênfase às afirmações em 

detrimento das demonstrações; e a plasticidade, uma vez que o editorial deve 

acompanhar o ritmo e o desdobramento dos próprios acontecimentos e, por isso, precisa 

ser maleável, flexível e não-dogmático (Marques de Melo, 2003: 110-111).    
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Artigo 

 

O artigo pode ser definido como um texto no qual um jornalista ou especialista 

em outra área desenvolve uma ideia e apresenta sua opinião. Desse modo, o texto pode 

ser escrito tanto por um jornalista vinculado regularmente à instituição noticiosa, como 

por um colaborador (escritor, pesquisador, professor, político, etc.) convidado a escrever 

sobre o assunto da sua competência. 

Segundo Marques de Melo (2003: 126-127), a presença de articulistas no jornal 

contribui significativamente para a dinamização do veículo, ao oferecer diferentes 

prismas para analisar a conjuntura e trazer informações e ideias para completar a crítica 

do cenário sociopolítico. 

Os artigos geralmente possuem um caráter interpretativo, explicativo e/ou 

persuasivo. Nesse sentido, representam textos assumidamente subjetivos e pessoais. Os 

artigos podem ser tanto de “opinião” como de “análise” (Sousa, 2001: 299). O primeiro 

visa contribuir para o debate de ideias, em que fica sugerida a tentativa de persuadir o 

leitor; o segundo objetiva examinar a informação rigorosamente, na tentativa de 

construir conhecimento sobre o assunto em questão, figurando sobretudo a explicação, e 

não a persuasão. Para Ponte (2005, 2007), a análise é um tipo de texto situado na 

fronteira entre informação e opinião, visto que o jornalista contextualiza e interpreta, 

sem necessariamente tomar posição. 

 

Coluna 

 

A coluna pode ser descrita como um espaço complexo de informações curtas e 

breves, trazendo, muitas vezes, comentários rápidos acerca de situações atuais. A 

coluna ocupa um espaço privilegiado no jornal, revelando acontecimentos que estão por 

vir, ressaltando opiniões até então inexpressadas, ou exercendo um trabalho sutil de 

orientação da opinião pública (Marques de Melo, 2003: 140).  

Segundo Rabaça e Barbosa (1978: 102), a coluna possui uma natureza ambígua, 

onde entrecruzam-se várias formas de expressão noticiosa e opinativa, tais como 

comentários, notas, análises. Nesses termos, a coluna pode ser concebida como uma 
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“seção especializada do jornal, publicada regularmente e marcada pela periodicidade, 

geralmente assinada e redigida em estilo mais livre e pessoal (Ponte, 2005, 2007). As 

colunas possuem, ainda, um título ou cabeçalho constante, e em geral são diagramadas 

numa posição fixa e sempre na mesma página, facilitando a sua localização imediata 

pelos leitores (Marques de Melo, 2003: 140). 

 

Cartoon 

 

O avanço tecnológico dos processos de reprodução gráfica e a popularização do 

jornal como veículo de comunicação coletiva foram dois fatores que propiciaram o 

aparecimento do cartoon na imprensa. O cartoon consiste em uma forma de ilustração 

que a imprensa absorve com sentido nitidamente opinativo, originando, inclusive, o 

jornalismo caricato, destinado à sátira política e social (Marques de Melo, 2003: 165). 

Em termos mais específicos, o cartoon é uma reprodução gráfica de cariz crítico e 

humorístico de uma notícia já conhecida pelo público. O cartoon tanto pode apresentar-

se apenas através de imagens quanto combinando imagem e texto.  

 

Crônica 

 

Situada no limiar entre a informação de atualidade e a narração literária, a 

crônica é concebida como o relato poético do real (Marques de Melo, 2003: 149). Desta 

perspectiva, a crônica age no sentido de apreender, com sensibilidade e perspicácia, o 

dinamismo da notícia que perpassa toda a produção jornalística, mantendo o interesse 

do seu público. Marques de Melo (2003: 156) ressalta as características fundamentais da 

crônica:  

 
(...) Fidelidade ao cotidiano, pela vinculação temática e analítica que 
mantém em relação ao que está ocorrendo, aqui e agora; pela captação 
dos estados emergentes da psicologia coletiva (...) Crítica social, que 
corresponde a “entrar fundo no significado dos atos e sentimentos do 
homem” (...) Esse é um traço essencial da crônica moderna, que assume 
o ar de (...) apreciação irônica dos acontecimentos (...). 

 
 

Frequentemente, a crônica consiste em textos periodicamente escritos por um 
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cronista regular de um jornal. A crônica pode ser policial, de viagem, literária, mas 

sobretudo, deve ser dotada de criatividade. 

Feitas as considerações acerca dos elementos teóricos e práticos relativos à  

imprensa jornalística, o capítulo seguinte justifica a escolha pela análise do layout da 

primeira página de jornal, além de detalhar o arcabouço descritivo de análise adotado 

na presente investigação. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

A ANÁLISE MULTIMODAL DO LAYOUT DA 
IMPRENSA: ARCABOUÇO DESCRITIVO 

 

 

 

Layout organizes information. It indicates aspects of 
the social „status‟ of representations (…); through that 
layout categorizes and orients participants as „part of 
my group or not‟; and epistemologically as „aware of 
specific knowledge or not‟; ontologically, it indicates 
the social status of knowledge. (…) These are states of 
affairs in the world (…). That is a consequence of a 
multimodal approach; or, we might say, of taking 
meaning seriously. 
 

Kress, 2009: 64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 Este capítulo apresenta o arcabouço descritivo para a análise da composição 

visual das páginas, qual seja, a gramática visual, elaborada por Kress & van Leeuwen 

(1996) a partir das metafunções hallidayanas. Uma vez que esta tese está centrada na 

análise do layout da primeira página de jornais, será dado enfoque ao sistema de 

significados composicionais, aos recursos de modalidade, bem como aos sistemas 

paramétrico das cores e da tipografia, sendo estes dois últimos tratados com 

considerável exaustividade, haja vista a escassez de estudos baseados na Semiótica 

Social no âmbito das cores e da tipografia nos países de língua portuguesa.  

 

 

 

3.1 A análise multimodal do layout da primeira página de jornais 

 

O artigo Front Pages: (The Critical) Analysis of Newspaper Layout, de Kress & van 

Leeuwen (1998), é crucial para a realização desta tese. O referido artigo tem como 

objetivo apresentar um método descritivo adequado para a análise de layouts de 

primeira página de jornais. No tocante aos procedimentos metodológicos para a 

realização da análise, o corpus focalizado foi a primeira página de jornais europeus, nas 

quais foram aplicadas as categorias propostas pelo sistema de significados 

composicionais que, segundo Kress & van Leeuwen (1998), têm a função de estruturar 

todos os elementos presentes na página (fotografias, cores, tipografia, blocos de texto, 

títulos, etc.) em um todo coerente e significativo.  

No que diz respeito à metodologia adotada, as páginas foram inicialmente 

analisadas segundo o valor informacional. A segunda etapa consistiu na verificação dos 

recursos de saliência configurados. O terceiro passo foi a análise dos recursos de 

enquadre empregados. Na quarta fase, foi focalizada a trajetória de leitura estabelecida 

pelas páginas (e não necessariamente seguidas) aos leitores. No decorrer das análises, a 

primeira página de cada jornal foi discutida de maneira contrastiva. Por fim, foram 

apresentadas as conclusões do trabalho. 
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No que tange aos significados sociais depreendidos da primeira página dos jornais 

analisados, Kress & van Leeuwen (1998) comentam que as posições ocupadas por 

chamadas relativas à opinião, reportagem e propaganda refletem diferentes graus de 

saliência e enquadre e, portanto, agregam valores particulares. Além disso, endossam 

que a primeira página de jornal constrói relações entre os diferentes eventos noticiados, 

através do posicionamento de algumas notícias no campo do Ideal e outras no campo do 

Real, ou algumas no domínio do Dado e outras no domínio do Novo.  

Conforme discutem Kress & van Leeuwen (1998: 201), “[...] o layout exerce um 

papel central na produção de prazer estético e, portanto, determina o tipo de relação 

afetiva que estabelece com os leitores”. Através deste processo afetivo, as funções e 

efeitos das mensagens são aprofundadas e, consequentemente, aspectos da ideologia 

dos produtores destas mensagens e da subjetividade dos leitores tornam-se 

inextrincavelmente fundidos. 

Para Kress & van Leeuwen (1998: 207), a formação da subjetividade dos leitores 

está relacionada com o modo com que as diferentes estruturas configuradas no layout 

de cada jornal habituam seus leitores a uma dose diária de reprodução e reafirmação de 

um conjunto aparentemente imutável de normas e valores. Nesse sentido, Kress & van 

Leeuwen (1998) argumentam que a primeira página de jornal orienta na formação da 

visão de mundo dos seus leitores.  

Desta perspectiva, a primeira página de jornal pode apresentar-se ao leitor como 

um mundo de eventos públicos ou como um mundo no qual as fronteiras entre os 

eventos público e privado têm se tornado tênues, e nos quais os mundos simbólicos do 

esporte e do showbusiness possuem alguma relação com o mundo da política nacional, 

por exemplo. A primeira página dos jornais também pode orientar seus leitores a 

estruturar o que é geral ou particular, global ou local (Ideal/Real), ou mesmo estruturar 

o que é consenso e o que é novidade (Dado/Novo). Além disso, indicam o tipo de público 

ao qual se destinam e a extensão do contexto cultural ao qual buscam abranger (Kress & 

van Leeuwen, 1998). 

A primeira página é minuciosamente examinada antes de ser impressa e disponível 

para os leitores. Este processo, anterior à impressão, diagramação e escaneamento, 
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engendra conexões entre os diferentes elementos da página, alocando-os em termos de 

valores informacionais e importância relativa. Segundo Kress & van Leeuwen (1998), as 

estruturas representacionais são ideológicas, pois as informações são apresentadas com 

um “pensamento” dotado de status e valor diante do leitor. Com efeito, a primeira 

página de jornal pode ser lida de mais de uma maneira, pois sua trajetória de leitura 

não é rigorosamente codificada e prescrita.  

Kress & van Leeuwen (1998) traçam, ainda, considerações sobre a diferença entre 

um jornal “de qualidade” (quality newspaper) e um tablóide (tabloid), ao comparar a 

primeira página dos jornais Guardian (quality newspaper) e Sun (tabloid). Sobre esse 

tipo de classificação, cabe salientar que, para Caldas-Coulthard (1996), os jornais “de 

qualidade” dirigem-se a um público de nível escolar mais elevado e, por isso, adotam 

uma postura mais “séria” ao selecionar as informações mais importantes, ao passo que 

os tablóides atendem a um público de grau de instrução inferior e, nesse sentido, não 

preconizam esse tipo de postura. Nesta esteira, Dias (2003) classifica os tablóides de 

jornais “populares”, em função do tipo de linguagem empregada e da classe de leitores 

para a qual se endereça, ou seja, uma linguagem coloquial, popular, direcionada para os 

leitores pertencentes às classes mais modestas da população.  

Ainda em termos de formato, Canga Larequi (1994: 54) elenca as vantagens dos 

jornais de grande formato: a capacidade de inclusão de um grande número de 

informações em cada página, o que permitiria a sua melhor hierarquização e ordenação, 

a opção de iniciar e finalizar um texto numa mesma página, sem necessidade de o leitor 

procurar a continuação nas páginas seguintes, a possibilidade de publicar fotografias e 

infográficos maiores; e a possibilidade de, fazendo textos menores, não aumentar o 

número de páginas para albergar mais informação. No entanto, o grande formato 

também traria inconvenientes, quais sejam: a leitura incômoda e mais concentrada; os 

riscos de confusão e aborrecimento por parte do leitor; e a necessidade de aumentar 

desproporcionalmente os títulos e as fotos em épocas de "poucas notícias" (Canga 

Larequi, 1994: 54).  

Em contrapartida, as principais vantagens dos tablóides são, segundo Canga 

Larequi (1994: 54): a possibilidade de se ver toda a página com um único olhar; o fato de 
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esses jornais requererem menos atenção e esforço visual ao leitor; o conforto na leitura; 

e a facilidade de paginação. Já os inconvenientes principais seriam: a necessidade 

pontual de continuar textos em páginas posteriores; a obrigatoriedade de possuir um 

maior número de páginas e de aumentar esse número quando há mais notícias; e a 

incapacidade de explorar os elementos visuais em sua totalidade (Canga Larequi, 1994: 

54-55).  

O fato é que, nos últimos anos, grande parte da imprensa de referência europeia 

e norte-americana tem migrado para o formato tablóide. Um estudo feito em 2006 pelo 

Center‟s Project for Excellence in Journalism aponta como principais consequências 

desse fenômeno a necessidade de redução dos custos da produção de jornais por meio 

da economia de papel, bem como a crise no modelo de produção dos jornais provocada 

pela Internet.  

Em suma, o principal desafio da abordagem proposta por Kress & van Leeuwen 

(1998) é dar início a uma tentativa de mapear itens e recursos para desenvolver uma 

nova agenda de pesquisa, dado o inquestionável aumento do uso de recursos visuais nos 

layouts da primeira página de jornais impressos, conforme já mencionado nas seções 

iniciais deste capítulo. Cumpre enfatizar que não foram encontrados no cenário 

português de pesquisa dissertações ou teses que focalizassem a primeira página de 

jornal a partir de uma abordagem multimodal, um dos dados motivadores da presente 

investigação. 

Com o intuito de desenvolver uma metodologia adequada para a análise de textos 

multimodais, Kress & van Leeuwen (1996, 2006) elaboram a “gramática visual”, voltada 

para o estudo da comunicação visual nas culturas ocidentais, a ser descrita na seção 

seguinte. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

3.2 Arcabouço descritivo para a análise imagética da composição 

 

3.2.1 A gramática visual e os conceitos fundamentais para a análise multimodal  

 

Segundo Kress & van Leeuwen (1996: 1), o termo “gramática” geralmente é 

associado à ideia de um conjunto de regras que devem ser obedecidas, posto que 

vigoram como formas socialmente aceitáveis. Contrapondo-se a essa ideia, a gramática 

visual propõe-se a descrever a forma pela qual indivíduos, coisas e lugares são 

combinados em uma totalidade constitutiva de sentido. Desse modo, a Semiótica Social 

concebe as regras como socialmente produzidas e mutáveis por meio da interação social 

(van Leeuwen, 2005). Tal posicionamento contrapõe-se ao que a tradicional semiótica 

entende acerca das regras (ou códigos), como sendo fixas e resistentes à modificação. 

Nestes termos, Kress & van Leeuwen (1996: 1) postulam que, se é somente por 

meio da gramática da língua que se consegue descrever como palavras são combinadas 

em orações, frases e textos, então será apenas através da gramática visual que se fará 

possível descrever o modo com que indivíduos, coisas e lugares combinam “declarações 

visuais” de maior ou menor complexidade e extensão. 

Desta perspectiva, a gramática visual busca fornecer inventários das principais 

estruturas composicionais que têm se transformado em convenções ao longo da história 

da Semiótica Social da comunicação visual, investigando como tais estruturas são 

utilizadas por produtores contemporâneos de imagem para produzir significados. 

A gramática visual também se opõe à gramática tradicional no que tange ao 

estudo das formas gramaticais de maneira isolada, desvinculadas dos seus possíveis 

significados. Na gramática visual, as formas gramaticais são concebidas como “recursos” 

cuja função é codificar interpretações da experiência e formas de interação social. Para 

van Leeuwen (2005: 285), os recursos semióticos consistem em ações, materiais e 

artefatos utilizados pelos indivíduos para atingir propósitos comunicativos específicos, 

sejam fisiologicamente produzidos – tais como nosso aparato vocal, os músculos que nós 

usamos para produzir gestos e expressões faciais – sejam tecnologicamente produzidos – 

por exemplo, caneta ou tinta, hardware ou software de computador. 
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O conceito de recurso semiótico lança luz sobre o papel do produtor do signo no 

processo de produção do significado. Dessa ótica, pessoas expressam significados através 

da seleção dos recursos semióticos que lhes estão disponíveis em um momento 

particular: o significado consiste, portanto, na escolha de um sistema. Mas esta escolha 

é sempre socialmente localizada e regulada, seja pelos recursos disponíveis, seja pelos 

discursos que regulam e moldam como os modos são utilizados pelas pessoas (Jewitt: 

2009: 23). 

Kress (2009: 54) realiza uma sutil distinção entre os conceitos de recurso e modo, 

definindo este último como um recurso resultante da formação histórica, social e 

cultural de um dado material. Estes fatores influenciariam, nesse sentido, na maneira 

como os modos são retomados e utilizados para a produção de significados e para a 

produção de convenções modais. A imagem, a escrita, o layout, a música, os gestos, e a 

fala são exemplos de modos usados na comunicação e na representação. 

Para Jewitt (2009: 22), as pessoas em geral fazem uso dos recursos modais 

disponíveis para a produção de significado em contextos específicos. 

Consequentemente, qualquer modo anteriormente estabelecido está subordinado mais 

aos recursos fluidos e dinâmicos de significado do que à habilidade estática de 

replicação e uso. É a partir dessa lógica que os modos são constantemente 

transformados pelos seus usuários, em resposta às necessidades comunicativas das 

comunidades, instituições e sociedades. Nesse processo, novos modos são 

constantemente criados, e aqueles existentes também são continuamente 

transformados. 

Tendo em conta as definições acerca de recurso e modo, um “potencial 

semiótico” pode ser definido pelos recursos semióticos disponíveis para um determinado 

indivíduo em um contexto social específico (Kress & van Leeuwen, 1996: 8). Tais 

recursos semióticos, explicam Jewitt & Oyama (2001: 135), engendram um significado 

potencial, isto é, um conjunto limitado de possíveis significados disponíveis para a 

escolha dos produtores ou dos espectadores das imagens.  

Para mapear os significados potenciais de um determinado recurso semiótico, a 

gramática visual se fundamenta na noção de “redes de sistemas” (Halliday, 1978). De 
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maneira geral, a Semiótica Social da comunicação visual envolve, segundo Jewitt & 

Oyama (2001), a descrição e a explicação de como os recursos semióticos são usados em 

domínios particulares. Através desta abordagem, os semioticistas sociais podem 

contribuir para a expansão dos recursos semióticos, ao oferecer novos recursos ou 

possibilitar usos inovadores daqueles já existentes, gerando, assim, mais ferramentas 

para a produção e interpretação da comunicação visual. 

 

 

3.2.2 Metafunções e significados visuais 

 

 A Semiótica Social da comunicação visual é “funcionalista” por conceber que os 

recursos visuais são processados para realizar tipos específicos de trabalho semiótico 

(Jewitt & Oyama, 2001: 140). A abordagem linguística adotada, por sua vez, é 

“sistêmica” porque descreve a linguagem como um conjunto de escolhas, 

compreendendo desde as mais gerais até as mais específicas. Estas escolhas formam o 

significado potencial da linguagem. Na perspectiva da Linguística Sistêmica, a linguagem 

é sempre modelada para comunicar simultaneamente três tipos amplos de significado, 

chamados por Halliday (1994) de metafunções: a metafunção ideacional (relacionada ao 

tipo de atividade em curso), a metafunção interpessoal (o tipo de relação entre os 

participantes), e a metafunção textual (o modo com que o texto organiza, por meio de 

estratégias de coerência e coesão, as metafunções ideacional e interpessoal). 

 Em sua proposta de análise de textos multimodais, Kress & van Leeuwen (1996) 

adotam essa noção teórica das metafunções – tidas como uma alta ordem de significado, 

superior à própria linguagem -, fazendo algumas alterações para melhor adequá-las ao 

modo semiótico visual. Para Kress & van Leeuwen (1996), a comunicação visual não só 

representa o mundo, mas também estabelece uma interação social, com ou sem o 

acompanhamento do texto escrito, constituindo-se, assim, como um tipo de texto 

reconhecível e dotado de uma unidade significativa. Desta perspectiva, as metafunções 

ideacional, interpessoal e textual passam a ser denominadas por Kress & van Leeuwen 
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(1996) de significados “representacionais”, “interativos” e “composicionais”, 

respectivamente. 

Os significados representacionais são realizados (de modo concreto ou abstrato) 

pelos participantes (indivíduos, lugares ou coisas) descritos, e podem ser subdivididos 

em duas estruturas: a “narrativa”, relacionada com representações e eventos em termos 

de ações; e a “conceitual”, referente à representação da “essência” dos participantes, 

podendo ser de cariz classificacional, analítico ou simbólico.  

 Os significados interativos, por sua vez, são expressados pelo tipo de interação 

estabelecida entre os participantes representados, os produtores da imagem e os 

espectadores destas mensagens visuais, através dos seguintes recursos: o “sistema do 

olhar”, o “enquadramento”, e a “perspectiva”.  

Tendo em vista que a presente tese focaliza a descrição do layout da primeira 

página de jornais, o interesse recai, então, sobre os significados composicionais, os quais 

serão detalhadamente descritos a seguir. 

 

 

3.2.3 Os significados composicionais 

 

Kress & van Leeuwen (1996: 181-183) definem o conceito de “composição” como 

a forma pela qual os recursos representacionais e interativos são integrados para 

estruturar os elementos do layout e conferir-lhes coerência e unidade de significação, 

através de três sistemas inter-relacionados: “valor informacional”, “saliência” e 

“enquadre”. 

No que tange à tarefa de elaborar textos multimodais coerentes, Kress & van 

Leeuwen (1996) descrevem certo emprego do espaço visual (no caso o layout da 

primeira página do jornal) que associa significações regulares a partes do seu espaço. O 

valor informacional está relacionado com as significações atribuídas aos elementos em 

função de sua localização na página, podendo configurar relações de polarização 

(esquerda e direita; topo e base) e de centralização (centro e margem). Segundo Kress 

et al. (2000), existe uma direção de leitura da esquerda para a direita e de cima para 
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baixo historicamente estabelecida nas sociedades ocidentais alfabetizadas. Cada um dos 

espaços abordados a seguir pode adquirir significações particulares em determinados 

contextos.  

Os elementos localizados à esquerda da página são apresentados como “Dado”, e 

os elementos localizados à direita são o “Novo”. Algo é concebido como Dado quando 

apresentado como já conhecido pelo leitor, como algo familiar e já anteriormente 

concordado como ponto de partida para a leitura da mensagem. O Novo, por seu turno, 

é apresentado como ainda não conhecido pelo leitor que, em função disso, deve prestar 

atenção especial à mensagem. O Dado apresenta-se como senso comum, auto-evidente, 

como parte da cultura da sociedade ou mesmo do próprio veículo; já o Novo é afigurado 

como problemático, contestável, enfim, a informação colocada em questão ou 

discussão. Nesse sentido, a estrutura Dado-Novo pode assumir um caráter ideológico, 

visto que o valor informacional conferido a cada elemento da página pode não 

corresponder aos valores de um determinado grupo social de observadores. 

Os elementos dispostos no topo da página são apresentados como parte do 

domínio do “Ideal”, e tendem a fazer apelo de mais emotividade (mostra “o que pode 

ser”), apresentando a essência da informação e, portanto, são frequentemente 

mostrados como a parte mais saliente ideologicamente. Já os elementos localizados na 

base pertencem ao domínio do “Real”, apresentando informações mais específicas, 

técnicas, detalhadas e práticas, ou direcionadas para a ação (mostra “o que é” de fato, 

são as informações mais “pé-no-chão”, com evidências documentais). 

O domínio do Ideal pode ser associado, ainda, a valores mais abstratos, de efeitos 

mais positivos e dotados de mais poder; ao passo que o domínio do Real pode estar 

vinculado a valores mais negativos, de menos poder, e de caráter mais empírico e 

realista. Em determinados contextos, o Ideal também pode significar distância temporal, 

seja passado ou futuro; enquanto o Real pode estar relacionado com o presente, com o 

“aqui e agora”.  

Kress & van Leeuwen (1996: 206) explicam que alguns layouts contemporâneos 

têm apresentado o espaço central como um tipo de ilustração simbólica que unifica as 

informações em torno de um significado principal. Desta perspectiva, algo é apresentado 
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como “Centro” quando codificado como núcleo da informação, ao qual é atribuído alto 

grau de saliência. As “Margens”, por sua vez, são os elementos de menor destaque, 

subservientes e em relação de dependência com o Centro. 

Há dois modos de combinar as relações Dado-Novo, Ideal-Real e Centro-Margem: 

por meio do tríptico e da forma circular. Na estrutura do tríptico, os elementos não 

centrais de uma composição são localizados à esquerda e à direita (tríptico horizontal) 

ou acima e abaixo (tríptico vertical) do centro. Cumpre destacar a função do “Mediador” 

em tais estruturas – o centro de uma composição centrada-polarizada forma uma espécie 

de ponte (chamado elemento Mediador) entre Dado e Novo e/ou Ideal e Real, ligando 

elementos polarizados. Na forma circular, os elementos não-centrais de uma composição 

são localizados à margem da informação central, configurando uma estrutura Margem-

Centro-Margem. 

Margens iguais ou análogas, posicionadas simetricamente, resultam em uma 

configuração que não permite a distinção entre Dado e Novo, Ideal e Real. Todavia, 

quando ocorre a combinação entre Centro e Margem, Dado e Novo e/ou Ideal e Real, 

observa-se a configuração de uma cruz que, segundo Kress & van Leeuwen (1996: 207), 

representa um símbolo espacial muito significativo para a cultura ocidental. A Figura 1 

mostra abaixo as referidas dimensões do espaço visual: 

 

 
Figura 1 - As dimensões do espaço visual em formato de cruz.                                                            

(Extraído de Kress & van Leeuwen, 1996: 208). 
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No que tange à saliência, os elementos são configurados com a finalidade de 

atrair a atenção do espectador em diferentes graus. Dentre os possíveis recursos de 

saliência, sublinha-se a configuração da perspectiva, sobretudo pelo uso do primeiro 

plano; o tamanho relativo; a precisão do foco atribuído a um elemento em relação aos 

demais; os contrastes de brilho ou cor; a intensidade das cores; o tom de brilho ou luz; e 

os fatores culturais, tais como o aparecimento de uma figura humana ou de um forte 

símbolo cultural, como é o caso da “representação da figura feminina” (Kress & van 

Leeuwen, 1996: 213). Ao enfatizar alguns elementos como mais dignos de atenção do 

que outros, a saliência pode gerar relações de hierarquia e poder entre os elementos. 

Em geral, é o grau de saliência que define a trajetória de leitura da página, iniciando do 

elemento mais saliente e, de forma decrescente, deslocando para o menos saliente. 

Com relação aos recursos de enquadre, os elementos ou grupos de integração do 

espaço visual das composições podem ser “desconectados” (quando um elemento é 

visualmente separado de outro, através de recursos como linhas de enquadre, espaços 

vazios entre os elementos, relações de contraste, descontinuidades de cor e brilho, 

etc.); ou “conectados” (quando um elemento é visualmente associado a outro, através 

da ausência de recursos de enquadre, vetores, continuidades ou similaridades de cor e 

formato visual, etc.).  

Em seu livro Introducing Social Semiotics, Van Leeuwen (2005: 7-8) argumenta 

ainda que, em Reading Images, os recursos de enquadre não foram descritos com 

detalhamento, reconhecendo que: 

 
More specifically, we did not discuss the semiotic potencial of different types of 
framing. We lumped a whole set of framing resources together – frame-lines, 
empty space, various kinds of discontinuity – without asking whether their 
semiotic potential is the same or different. 

  

Em virtude disso, van Leeuwen (2005) demonstra que há outros tipos de trabalho 

semiótico desempenhados pelos recursos de enquadre, originados pelos próprios 

componentes do texto e da imagem, e que podem ser realizados em diferentes graus, 

conforme pode ser observado no continuum formulado na Figura 2 abaixo:   
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     Desconexão              Conexão 
 

Figura 2 - O continuum estabelecido pelos diferentes graus de conexão entre os elementos.   
 

Na segregação, dois ou mais elementos aparecem separados e ocupando domínios 

completamente distintos. Esta configuração indica que tais elementos deveriam ser 

vistos como pertencendo a ordens de significado diferentes. Na separação, dois ou mais 

elementos encontram-se separados por um espaço vazio ou outro recurso de enquadre, o 

que sugere que deveriam ser vistos como semelhantes em determinados aspectos, mas 

também possuindo algumas diferenças. No contraste, dois elementos diferem em termos 

de uma qualidade, materializada por uma cor, por características formais, por tamanho, 

dentre outros. Na chamada rima visual, dois elementos, embora separados, possuem 

uma qualidade em comum. A identificação desta qualidade depende de uma 

característica comum, como por exemplo, cor, forma e expressão. Na sobreposição, 

parte da imagem “invade” o espaço pertencente a outro enquadre com caracteres ou 

imagens. Cumpre sublinhar que a sobreposição, ao dispor elementos à frente de outros, 

sugerindo-os como mais importantes, também opera como um recurso de saliência 

(Machin, 2007). Na integração, texto e imagem ocupam o mesmo espaço – ou o texto 

está integrado no espaço pictório, ou a imagem no espaço do texto.  

Por fim, Kress & van Leeuwen (1996: 218) sublinham que as diferentes trajetórias 

de leitura da página sugerem fontes distintas de significado. Nesse sentido, as 

composições podem ser lineares ou não-lineares. A primeira impõe um tipo de sintagma 

ao leitor, descrevendo a sequência e a conexão entre os elementos, assim como nos 

filmes, em que os espectadores não possuem escolha de apreciação, visualizando as 

imagens em uma ordem já estabelecida. A última impõe um paradigma ao leitor, 

permitindo mais de um movimento de leitura, deixando a seu encargo a sequência e a 

conexão a ser dada aos elementos dispostos na página. Exemplos de textos não-lineares 

são as composições das novas mídias (Internet), em que os usuários podem selecionar 

sua própria trajetória de leitura, por meio de links e hipertextos.  

Integração Segregação Sobreposição Contraste Rima Separação 
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Segundo Kress (2009: 56), a lógica do tempo e espaço oferecem potenciais 

distintos para a produção de significado. Enquanto as relações entre os elementos de 

uma imagem em geral podem ser “lidas” a partir de uma ordem formada pelo próprio 

interesse do observador (leitura alinear), a leitura da escrita é governada pela 

linearidade e direcionalidade, bem como pela ordem da sintaxe. A imagem, por seu 

turno, é baseada na lógica do espaço: o significado é produzido pelo arranjo das 

entidades no espaço enquadrado, pelos tipos de relações entre as entidades descritas, 

bem como pelo olhar, cores, linhas e formas: 

 
Where writing or speech have words, image has „depictions‟. It uses basic visual 
entities – circles, squares, lines, triangles. Words are spoken or written; images 
are „displayed‟; the site of display is a semiotic entity characteristic of image(-
like) communication. 

 

Em geral, a trajetória de leitura se inicia a partir do elemento de maior saliência, 

movendo-se de modo decrescente para os demais elementos. Com a finalidade de atrair 

a atenção dos leitores para as variadas informações dispostas na página, a maioria dos 

jornais utiliza subtítulos, recursos enfáticos (itálico, negrito, sublinhado), tabelas e 

diagramas, resultando na diminuição do grau de leitura linear. 

Com base no sistema de significados composicionais, Kress & van Leeuwen (1998) 

apresentam um quadro metodológico para a análise do layout da primeira página de 

jornal20, visando mostrar a relevância da teoria Semiótica Social aplicada à comunicação 

visual para os estudos críticos dos jornais impressos e de sua função na sociedade 

contemporânea.  

O conceito de modalidade também é importante para a análise da comunicação 

visual, conforme será mostrado a seguir.  

 

 

 

 

                                                 
20 Ver seções 4.1 e 4.3. 
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3.2.4 A modalidade na composição visual  

 

De acordo com Kress & van Leeuwen (1996: 160), o termo “modalidade”, de modo 

geral, deriva da Linguística e diz respeito ao valor de verdade ou credibilidade de 

declarações verbalmente realizadas. Tal conceito é igualmente essencial para a 

comunicação visual, e está relacionado com o grau de veracidade de uma determinada 

imagem. O visual pode representar indivíduos, coisas e lugares de modo muito próximo 

do real, daquilo que existe efetivamente, ou de modo fantasioso, caricatural, daquilo 

que não existe na realidade.  

Os julgamentos de modalidade são sociais, dependendo do que é considerado 

como um valor de verdade pelo grupo social para o qual algo foi representado. Para van 

Leeuwen (2005), há uma conexão direta entre a maneira com que os indivíduos 

representam o mundo e as regras e normas que regem o comportamento social diário. 

Tal dualidade aponta para a importância social da modalidade. Desta perspectiva, as 

definições de verdade e realidade são entendidas como um construto de semiose, 

estando diretamente relacionadas com dois fatores: os valores e crenças de um grupo 

social particular; e as tecnologias de representação e reprodução utilizadas. 

Segundo Kress & van Leeuwen (1996), há quatro padrões de modalidade. No 

padrão naturalístico, a modalidade é definida pelo grau de congruência entre a 

representação visual de um objeto e aquilo que normalmente visualizamos deste a olho 

nu. No caso do padrão técnico ou científico, a modalidade baseia-se na representação 

através de métodos científicos, tais como zoom, tabelas, gráficos, entre outros, a fim de 

classificar, quantificar, pesar e medir o objeto. Com relação ao padrão sensorial, a 

modalidade é definida pela representação dos aspectos sensoriais e afetivos do objeto. 

Por fim, no que concerne ao padrão abstrato, a modalidade está relacionada com a 

representação baseada na abstração do individual para o geral, do concreto para a 

qualidade essencial do objeto. 

Cada grupo social usa determinados marcadores de modalidade, a fim de impor 

seus interesses e expressar suas necessidades e valores sociais. Nesses termos, Kress & 

van Leeuwen (1996) pontuam que a avaliação do grau de modalidade atribuído às 
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representações visuais pode ser feita com base em seis marcadores: a cor, a 

contextualização, a representação, a profundidade, a iluminação, e o brilho. 

A cor é apreciada em termos de três escalas: de saturação (contínuo entre a 

máxima saturação e a ausência de cor), de diferenciação (contínuo entre uma série de 

cores diferentes e a monocromia), e de modulação (contínuo entre as várias tonalidades 

de uma cor e o uso de apenas uma tonalidade dela). A contextualização refere-se a um 

contínuo entre a ausência e o detalhamento máximo de um segundo plano. Na 

representação há um contínuo entre a abstração e a representação máxima de detalhes 

pictóricos. No caso da profundidade há um contínuo entre a ausência de profundidade e 

a exploração máxima da perspectiva. A iluminação está vinculada a um contínuo entre a 

ausência e a máxima representação de jogos de luz e sombra. O brilho, por sua vez, 

revela-se em um contínuo entre a máxima exploração de inúmeros graus distintos de 

brilho e o uso de apenas dois graus do mesmo. 

Para além dos significados construídos pelas cores em termos de modalidade, 

Kress & van Leeuwen (2002) também concebem as cores como um modo semiótico, 

conforme será melhor detalhado na próxima seção. 

 

 

3.3 Principais abordagens para o estudo do significado das cores 

 

Em sua obra The Language of Colour, van Leeuwen (2011) busca mostrar como as 

cores e as suas sensações são utilizadas com propósitos de comunicação social por 

grupos sociais amplos ou restritos. De acordo com Halliday (1978), os recursos semióticos 

e seus usos são criados para preencher necessidades sociais. Contudo, a ênfase no social 

não significa que não se acredite nos possíveis efeitos emocionais provocados pelas 

cores. O fato de a comunidade acadêmica reconhecer as preferências individuais de 

cores e considerá-las como dignas de pesquisa prova que não se pode descartar esse 

outro ponto de vista. 

Segundo van Leeuwen (2011), quando se estuda os significados das cores, a 

abordagem ligada à psicologia e aos gostos pessoais geralmente coexiste com a 
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abordagem vinculada a referências culturais e históricas. Ao passo que a primeira 

abordagem constrói significados sobre as cores difíceis de serem modificados, pois 

muitas vezes tem pretensões generalizantes, a segunda está susceptível à mudança, o 

que facilita a reinterpretação de cores de acordo com o contexto sociocultural no qual 

se encontram imersas. 

 

 

3.3.1 As cores sob a perspectiva dos afetos e dos efeitos  

 

Foi ao longo do século XIX, durante a chamada era Romântica, que as 

investigações em torno das cores foram associadas aos afetos, subjetividades, emoções 

individuais, traços da personalidade, e também aos efeitos diretos e imediatos sobre o 

comportamento, a partir do trabalho realizado por Goethe (1970 [1812]) sobre a 

natureza das cores. As ideias de Goethe foram primeiramente aproveitadas por pintores 

e, posteriormente, por psicólogos que, por sua vez, influenciaram os artistas e designers 

do século XX (van Leeuwen, 2011: 26). 

Já no final do século XX, as cores começaram a ser adotadas na decoração de 

interiores, em testes de personalidade – feitos neste caso a partir das preferências de 

cores por parte do indivíduo -, e também em aplicações terapêuticas, em que pacientes 

hiperativos poderiam ser acalmados pelo azul, ou mesmo estimulados pelo vermelho, 

por exemplo (Kress & van Leeuwen, 2002: 353). Mais recentemente, as cores têm 

cumprido um importante papel no campo do marketing, com o interesse em apelar para 

as emoções a fim de influenciar as escolhas dos consumidores. 

As cores podem ser determinadas por uma série de fatores. Além disso, embora 

possam ser classificadas, o significado das cores tem sido cada vez mais difícil de se 

padronizar. Nestes termos, Gage (1999: 34) sublinha que a mesma cor pode ser 

considerada como uma gama de conotações antitéticas em diferentes períodos e 

culturas, e até mesmo no mesmo tempo e lugar. 

Na cultura ocidental, existe onze cores básicas categorizadas sob forma de 

linguagem. Tais cores são dotadas de propriedades psicológicas que são universais, bem 
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como de efeitos psicológicos positivos e negativos que podem variar de acordo com as 

circunstâncias nas quais se encontram inseridas, sobretudo por motivações históricas, 

sociais e culturais. O Quadro 2 mostrado abaixo sumariza os possíveis efeitos psicológicos 

provocados pelas cores: 

 
Cores Efeitos positivos Efeitos negativos 

Branco Higiene, limpeza, esterilidade, clareza, leveza, 
divindade, pureza, idealismo, inocência, 
eficiência, simplicidade, ordem, perfeição, 
sofisticação, univocidade. 

Esterilidade, frieza, elitismo, debilidade, 
distanciamento, solidão, carência afetiva.  

Vermelho Coragem física, força, revolução, calor, energia, 
sobrevivência básica, "luta ou fuga", dinamismo, 
liderança, estímulo, nobreza, masculinidade, 
emoção, paixão, excitação. 

Indisciplina, agressão, irritabilidade, guerra, 
violência, revolta, vulgaridade. 
 

Laranja Conforto físico, alimentação, prazer, euforia, 
abundância, divertimento, originalidade. 

Futilidade, imaturidade, advertência, perigo, 
dominação. 

Amarelo Otimismo, confiança, auto-estima, riqueza, 
extroversão, ação, vitalidade, espontaneidade, 
juventude, simpatia, criatividade, sabedoria. 

Irracionalidade, medo, covardia, ciúme, 
fragilidade emocional, presunção, depressão, 
ansiedade, irritação, doença, suicídio. 

Verde Harmonia, equilíbrio, bem-estar, descanso, 
restauração, serenidade, meio ambiente, 
tolerância, firmeza, amizade, esperança, 
fertilidade, juventude. 

Estagnação, abrandamento, moleza, 
monstruoso. 
 

Rosa Tranquilidade, cordialidade, carinho, infância, 
amabilidade, feminilidade, suavidade, 
delicadeza, romantismo, sexualidade, doces, 
artificial. 

Inibição, claustrofobia emocional, castração, 
fraqueza física. 
 

Lilás Consciência espiritual, misticismo, calma, 
autocontrole, contenção, visão, luxo, 
autenticidade, qualidade. 

Introversão, decadência, engano, miséria, 
agressão, sofrimento, pecado, supressão, 
inferioridade. 

Azul Inteligência, comunicação, confiança, verdade, 
seriedade, reflexão, calma, eficiência, dever, 
serenidade, lógica, frescura, viagem, nostalgia, 
infinito, divindade, paz, tranquilidade. 

Frieza, afastamento, falta de emoção, 
melancolia, introversão. 
 

Cinza Neutralidade psicológica, sabedoria, respeito, 
diplomacia, maturidade, seriedade. 

Tédio, tristeza, velhice, decadência, 
depressão, antiquado, hibernação, falta de 
energia, miséria, mau humor.  

Marrom Seriedade, confiança, vigor, resistência, 
estabilidade, ligação à terra, rústico. 

Falta de humor, pesar, preguiça, necessidade, 
falta de sofisticação, áspero, amargo, sujeira. 

Preto Sofisticação, elegância, sedução, segurança, 
seriedade, formalidade, eficiência. 

Opressão, frieza, ameaça, intriga, temor, 
tristeza, angústia, negligência, mal, 
ilegalidade, pessimismo, azar, luto. 

 

Quadro 2 - Cores e seus possíveis efeitos psicológicos. Adaptado de Website of Colour Affects, Farina 
(1982) e Heller (2007). 

 
 

Assim como o preto possui total absorção, o branco é a cor da reflexão total. Com 

efeito, o branco reflete a força máxima do espectro em nossos olhos. Desta maneira, a 

cor branca também cria barreiras, sugerindo uma expressão do tipo "não me toque!". 

Ademais, o branco indica pureza, e é limpo, higiênico e estéril. O conceito de 
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esterilidade também pode ser negativo21. Visualmente, o branco oferece uma percepção 

acrescida do espaço. O efeito negativo do branco sobre cores quentes é fazer com que 

estas, ao serem observadas, provoquem uma sensação “berrante”. O significado político 

mais notório da cor branca é a rendição: quem não quer ou não pode continuar a 

combater, mostra uma bandeira branca (Heller, 2007: 167-169). 

Dotada do maior comprimento de onda, o vermelho é uma cor poderosa. Embora 

não seja tecnicamente a mais visível, esta cor tem a propriedade de aparecer 

impetuosamente, parecendo mais próxima e tangível, captando a atenção das pessoas 

em primeiro lugar22. Seu efeito é físico e estimulante, dando a impressão de que o 

tempo passa mais rápido que o real. Conforme revela Heller (2007: 53), o vermelho é a 

cor do sangue e do fogo – elementos dotados de um significado existencial em todas as 

culturas. Por um lado, relaciona-se com o sangue animal e o princípio masculino, 

indicando força, ação, guerra e agressividade, podendo ativar a "luta” ou a “fuga" do 

instinto. Por outro, o vermelho representa a chama divina, do Deus e do Espírito Santo. 

O vermelho é estimulante e animado, muito amigável; contudo, pode ser percebido 

como exigente e agressivo. É ainda considerada a cor de todas as paixões, tanto do amor 

como do ódio. No âmbito da política, o vermelho é a cor que simboliza os operários, o 

socialismo, a liberdade e a revolução (Heller, 2007: 56-70). 

Produto da combinação entre vermelho e amarelo, o laranja é estimulante e une 

propriedades físicas e emocionais. Além disso, incide sobre as nossas mentes elementos 

de conforto físico - alimentos, calor, abrigo, e sensualidade23. Por ser uma cor 

“divertida” e extrovertida, o laranja nem sempre é levado a sério, por isso, seu uso não 

é recomendado em artigos caros e de prestígio. O laranja não é uma cor que se pode 

utilizar em todos os momentos e ocasiões. Em geral, quem se veste de laranja 

provavelmente quer chamar atenção. O uso em excesso da cor laranja sugere, ainda,  

originalidade, frivolidade e falta de valores intelectuais (Heller, 2007: 185).   

O comprimento de onda da cor amarela é relativamente longo e essencialmente 

estimulante. Neste caso, o estímulo é emocional, pois o amarelo é a cor mais forte, em 

                                                 
21 Website of Colour Affects. 
22 Idem. 
23 Ibidem. 
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termos psicológicos24. Para Heller (2007: 85-86), o amarelo é também a cor de 

significados mais contraditórios. O amarelo é a cor do sol, da luz e do ouro, por isso 

anima o espírito e levanta a auto-estima; é ainda a cor do otimismo e da inteligência. 

Todavia, o uso excessivo desta cor, ou o emprego do tom errado em relação a outros 

tons, em um esquema de cores, pode reduzir a auto-estima, dando lugar ao medo e à 

ansiedade. Ademais, o amarelo pode provocar inveja, ciúmes, mentira e traição (Heller, 

2007: 88-91). 

O verde atinge os olhos de um modo que não lhes requer qualquer ajuste e é, 

portanto, repousante. Situado no centro do espectro, justamente entre as cores 

contrastantes vermelho e azul, o verde é concebido como a cor do equilíbrio, 

proporcionando uma sensação de calma e segurança. Quando ao redor dos indivíduos 

contém abundância de verde, isto indica a presença de água, e pouco risco de morrer de 

fome, por isso os indivíduos ficam tranquilizados pelo verde, em um nível primitivo25. 

Além disso, o verde simboliza juventude e fertilidade. Negativamente, esta cor pode 

indicar estagnação e, usada incorretamente, será concebida como demasiadamente 

branda. O verde está associado, ainda, a monstros, alienígenas, e criaturas fantásticas 

(Heller, 2007: 106). 

O azul é a cor da mente e é essencialmente calmante, afetando os indivíduos 

mentalmente. O azul é a cor do céu, e por isso é a cor dos deuses e das qualidades 

espirituais. O azul com forte tonalidade estimula o pensamento claro e mais leve, já o 

azul suave acalma a mente e ajuda na concentração. É a cor de uma comunicação clara, 

e a mais apreciada no mundo (Heller, 2007: 23-27). No entanto, pode ser entendida 

como fria, não emocional, hostil e distante, visto que é tida como uma cor dotada de 

impassionalidade26. 

O menor comprimento de onda pertence à cor violeta ou lilás, muitas vezes 

conhecida como púrpura. Esta cor desloca a consciência para um nível superior de 

pensamento, inclusive em termos de valores espirituais. O lilás é altamente introvertido 

                                                 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26Quanto mais quente é uma cor, mais parece estar próxima de nós, como é o caso do vermelho. Em 
contrapartida, quanto mais fria é a cor, mais distante aparenta ser, como é o caso do azul. 
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e profundo, estimulando a contemplação ou a meditação. Sendo a última onda visível 

perante aos raios ultra-violeta, possui ligações com o tempo, o espaço, o cosmos e a 

magia. Tem associações com royalties e geralmente comunica a mais fina qualidade 

possível de um produto. O uso excessivo de lilás pode trazer muita introspecção e, 

quando empregada com uma tonalidade errônea, rapidamente comunica algo 

desagradável e barato27. Heller (2007: 209) sublinha que os aromas de tonalidade lilás 

são indicados para mulheres maduras e “solteironas”. 

A cor rosa, sendo um tom de vermelho, também afeta fisicamente os indivíduos, 

acalmando sem estimular, ao contrário da cor vermelha, que estimula e excita. O rosa 

representa o princípio feminino, a sobrevivência da espécie, e sugere carícias físicas. É a 

cor do romantismo e da infância, do delicioso, do doce e do artificial (Heller, 2007: 214). 

A cor cinzenta é a única que não possui propriedades psicológicas diretamente. 

Por outro lado, pode também simbolizar a reflexão e a teoria, pois o entendimento 

localiza-se na massa cinzenta do cérebro. A quase ausência de cor é deprimente e 

sinaliza o preparo para a hibernação. A chuva, a névoa, as nuvens e as sombras são 

cinzentas; do mesmo modo, o cinza simboliza o mau-tempo e a falta de humor. Além 

disso, o cinzento sugere insensibilidade, indiferença e solidão. A menos que o tom seja 

precisamente certo, o cinzento tem um efeito que suaviza outras cores usadas com ele. 

O uso pesado de cinza geralmente indica uma falta de confiança e medo da exposição. A 

cor cinza sugere, ainda, a velhice, o esquecido e o passado (Heller, 2007: 270-271). 

A cor marrom é composta de vermelho e amarelo, com um grande percentual de 

negros. Consequentemente, possui muito da seriedade sugerida pelo preto, mas é mais 

quente e mais suave28. Talvez por remeter à imundície e aos excrementos, é a cor mais 

rejeitada, embora presente em todos os lugares. É também a cor do sabor mais forte, do 

áspero e do amargo. O marrom possui associações com a terra e o mundo natural. É uma 

cor sólida, confiável e solidária. Para espaços habitáveis, o marrom é uma cor positiva e 

acolhedora (Heller, 2007: 256-257). 

O preto encontra-se totalmente absorvido por todas as cores. Esta cor tende a 

                                                 
27 Website of Colour Affects. 
28 Idem. 
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criar barreiras protetoras, que absorvem toda a energia direcionada ao indivíduo. 

Positivamente, a cor preta comunica objetividade, sofisticação e excelência29. O 

emprego do preto em ambientes sinaliza estreiteza, angularidade, dureza e peso. Esta 

cor funciona particularmente bem com o branco. O preto é a cor de todas as 

organizações secretas e ilegais, fazendo referência ao proibido. Essa cor é 

essencialmente uma ausência de luz, e pode ser ameaçador, visto que muitas pessoas 

têm medo do escuro. O preto também pode ser percebido como a cor do mal, do azar e 

do luto (Heller, 2007: 144-148). 

Feitas estas considerações acerca dos possíveis discursos, técnicas e efeitos 

psicológicos das cores, a próxima seção tenta sistematizar tais significados, com o 

intuito de realizar uma abordagem sociossemiótica das cores. 

 

 

3.3.2 Por uma abordagem sociossemiótica das cores 

 

A Semiótica Social da cor é definida por van Leeuwen (2011:1) como uma 

abordagem do modo com que a sociedade utiliza a cor para propósitos de expressão e 

comunicação – mais especificamente, sobre o modo com que a manipulação de 

pigmentações e escalas de cores são usadas a fim de expressar sentimentos, comunicar 

ideias, e promover a interação social. 

A pesquisa em Semiótica Social abrange três dimensões: 1) o estudo das histórias 

dos recursos semióticos, verificando os tipos de cores criadas pelos indivíduos e como as 

utilizam com propósitos de comunicação social e expressão; 2) o estudo das práticas 

semióticas, dos usos de recursos semióticos em contextos sociais específicos, culturais e 

históricos, juntamente com as práticas discursivas que avaliam, explicam e controlam 

estes usos; 3) o estudo da mudança semiótica, isto é, da exploração e criação de novos 

recursos semióticos e novas práticas, o que implica em novas formas de pensar sobre os 

usos das cores, influenciando ativamente nas práticas envolvendo as cores (van 

                                                 
29 Ibidem. 
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Leeuwen, 2011:1).  

Desta perspectiva, Kress & van Leeuwen (2002) e, mais recentemente, van 

Leeuwen (2011) abordam a questão da evolução da técnica e das qualidades da cor, 

buscando sistematizar alguns tipos de regularidades possíveis de ser encontradas a partir 

do seu uso e dos seus aspectos materiais. 

Na Idade Média, a cor desempenhou um papel chave na identificação de pessoas, 

tais como figuras bíblicas, santos, monges, cavaleiros ou excomungados, bem como de 

significações teológicas e ideais cavaleirescos como humildade, penitência, lealdade e 

cortesia (van Leeuwen, 2011: 26). Neste contexto, os pigmentos tinham valor por si 

mesmos. O azul ultramarino, por exemplo, era um tipo de azul luminoso composto por 

uma pedra semi-preciosa, o “lápis-lazúli”, proveniente do Oceano Índico. Importada 

destas terras longínquas, esta pigmentação era demasiado cara e, em função disso, era 

utilizada somente em motivos de alto valor, como frequentemente acontecia com a 

pintura do manto da Virgem Maria (Kress & van Leeuwen, 2002: 351). 

A partir do Renascimento, o cenário semiótico tornou-se monocromático, e novos 

discursos e práticas sobre cores científicas e naturalísticas ocuparam-se com a questão 

dos significados das cores. Por volta dos anos 1600, na pintura holandesa, a tecnologia 

mudou. Novas técnicas possibilitaram que cada partícula fosse revestida por uma 

película de óleo, que a isolava de outras reações químicas com outros pigmentos. Em 

decorrência disso, o status e o preço de pinturas específicas decaíram, e a pintura 

tornou-se, em alguma extensão, descomprometida com a sua materialidade (Kress & van 

Leeuwen, 2002: 351).  

No final do século XVII, Isaac Newton descobriu o espectro de cores, resultado da 

decomposição da luz branca incidida sobre um prisma, ou seja, descobre que a luz 

branca é uma combinação de todas as cores do espectro (vermelho, laranja, amarelo, 

verde, azul, violeta). Desde então, as cores foram pensadas e produzidas no sentido de 

desenvolver, refinar e definir o espectro. Desse modo, Newton tentava demonstrar que 

as cores podiam ser medidas e controladas.     

Conforme relatam Kress & van Leeuwen (2002: 351), o pintor LeBlon realizou, no 

século XVIII, a distinção entre matiz e valor, em um sistema com três cores primárias 
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(amarelo, azul e vermelho) e dois valores (preto e branco). Foi também LeBlon quem 

testou diversos pigmentos até encontrar os três que funcionam como base para a 

impressão: o vermelho, o verde e o azul. 

É no século XIX em que surge uma nova abordagem para o significado das cores, a 

partir da obra Theory of Colours, de Johann von Goethe (1970 [1810]).30 Sua importância 

se deve porque, ao contrário de Newton, Goethe tratou dos aspectos subjetivos e 

humanos da cor, estabelecendo três pressupostos: 1) a cor é sobretudo afetiva e 

imediatamente associada às emoções da mente; 2) a cor pode expressar traços do 

caráter, ou seja, pessoas podem ter preferências inatas de cores; 3) as cores podem ter 

efeitos diretos e imediatos sobre as pessoas (van Leeuwen, 2011: 22-23). Ademais, 

Goethe produz uma diferenciação semioticamente importante, qual seja, a distinção 

entre o efeito da cor e o significado simbólico da cor. Na sua concepção, alguns 

significados simbólicos podem ser diretamente entendidos por coincidirem com a 

natureza, já outros são alegóricos e somente podem ser entendidos se forem 

primeiramente comunicados em palavras (van Leeuwen, 2011: 23). 

Ainda no século XIX, o pintor Runge – possivelmente influenciado por Goethe, com 

quem trocava correspondências e cujo famoso tratado sobre as cores apareceu poucos 

anos mais cedo – criou o Farbenkugel, um modelo de plotagem com seis cores primárias. 

Pouco tempo depois, o químico Chevreul realizou a distinção entre cores planas e 

moduladas, mostrando como duas cores influenciam-se mutuamente quando observadas 

simultaneamente. Este procedimento foi adotado novamente por pintores, como é o 

caso de Ingres, que priorizava o valor em detrimento do matiz como chave para a 

individualidade das cores e objetos. Já na metade do século XIX, estudiosos e artistas 

começaram a elaborar “gramáticas da cor”, produzindo pigmentos em conformidade 

com estes sistemas (Kress & van Leeuwen, 2002: 351-352). 

No século XX, o químico Ostwald criou um sistema em que uma escala de cinza é 

aplicada a cada matiz sobre um círculo de cores com 24 matizes. Novas ideias sobre o 

significado da cor foram desenvolvidas em torno destes modos de sistematizar as cores. 

                                                 
30Sobre a abordagem psicológica das cores, ver a seção 3.3.1. Tal abordagem é novamente retomada aqui 
com o intuito de não romper com a evolução cronológica apresentada. 
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A teoria moderna das cores, por sua vez, concebe a cor como um sistema abstrato 

e gerador de matizes, modificados por graus de luminosidade e saturação (van Leeuwen, 

2011: 34). Entretanto, tem havido uma considerável falta de integração entre a teoria 

moderna da cor, atualmente conhecida como teoria da forma das cores, e a psicologia 

das cores, a atual teoria referente ao significado das cores. Para van Leeuwen (2011: 

40), uma teoria da cor deve ser capaz de conectar forma e significado, deve dar conta 

da forma dos recursos das cores e seus usos socialmente estruturados, para permitir o 

tipo de expressão cultural e comunicação social dos quais a sociedade precisa.  

Desta perspectiva, a melhor abordagem para a forma e o significado das cores, 

segundo van Leeuwen (2011: 57), deve levar em conta tanto as características materiais 

e perceptíveis das cores, como também o esquema de cores, interpretados a partir dos 

seus respectivos significados potenciais e do contexto em que são configurados. 

Com efeito, o termo significado potencial31, criado por Halliday (1978), refere-se 

aos potenciais usos de um objeto, com base nas suas características perceptíveis, que 

têm se tornado parte do conhecimento de uma determinada cultura. Recursos 

semióticos como a cor podem, portanto, ter um significado potencial teórico composto 

por todos os seus usos anteriores e um significado potencial real constituído por todos os 

usos no passado e no presente que são então conhecidos e considerados relevantes pelos 

usuários de tais recursos em um contexto específico. Esse conceito ainda abrange outros 

usos, ainda não descobertos, que no futuro poderão ser percebidos em função das novas 

necessidades e interesses criados em contextos que ainda não vieram à tona (van 

Leeuwen, 2011: 59) – o que cria condições para que haja mudança e/ou inovação 

semiótica. 

A abordagem sociossemiótica das cores inicialmente proposta por Kress & van 

Leeuwen (2002) em Colour as a semiotic mode: notes for a grammar of colour e, 

posteriormente, desenvolvida por van Leeuwen (2011) em The Language of Colour, 

                                                 
31

A formulação desse termo foi influenciada pelo trabalho desenvolvido por Gibson (1979) sobre percepção 

visual, em que o conceito affordance possui um papel central. Segundo Gibson (1979), affordances são os 
usos potenciais de um determinado objeto, a partir de suas propriedades perceptíveis. Cada indivíduo 
pode perceber diferentes affordances em um mesmo objeto, pois a percepção é seletiva, isto é, depende 
das necessidades e interesses de cada um. Em virtude disso, sempre existirão affordances ainda não 
percebidas, latentes no objeto, à espera de serem descobertas. 
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fundamenta-se na “teoria das características distintivas” de Jakobson & Halle (1956) 

que, ao invés de conceberem os sons da fala como unidades mínimas, ou seja, uma 

construção básica de blocos de linguagem – pensamento dominante em vigor até então – 

inovaram ao propor a divisão ainda mais refinada dos fonemas, para analisar cada um 

deles como um pacote de características distintivas. Nesse sentido, o [b], por exemplo, 

é frontal (pronunciado na frente da boca), bilabial (pronunciado por um movimento dos 

lábios), plosivo (caracterizado por uma repentina liberação de ar) e sonoro.  

Do mesmo modo, Kress & van Leeuwen (2002) e van Leeuwen (2011) propõem 

uma visão das cores não de uma forma unitária, como “vermelho”, “amarelo”, “azul”, 

mas como pacotes de características. Deste ponto de vista, o vermelho pode existir 

como um conceito teórico, mas não existe como realidade. Um vermelho é sempre um 

tipo de vermelho. É sempre vermelho e escuro, e pálido, e transparente, e quente, e 

assim sucessivamente. No entanto, a abordagem de van Leeuwen (2011) difere de 

Jakobson & Halle (1956) em dois pontos. O primeiro ponto é que os referidos linguistas 

percebiam as características distintivas como escolhas binárias: um fonema é sonoro ou 

não, frontal ou posterior, forte ou fraco, por exemplo. Mas, na realidade, a maioria dos 

contrastes discutidos consistem em uma questão de grau, tal como ocorre com o sistema 

de cores, em que cada uma delas desenvolve uma unidade discreta distribuída em um 

contínuo, qual seja, uma escala de cinza que segue sucessivamente do claro para o 

escuro e vice-versa (van Leeuwen, 2011: 57). 

O segundo ponto diz respeito ao fato de que, enquanto Kress & van Leeuwen 

(2002) concebem as características das cores como meramente distintivas, van Leeuwen 

(2011) passa a chamá-las de características paramétricas. O sistema paramétrico é 

definido por van Leeuwen (2010: 68) como um sistema que articula o significado com as 

características materiais do significante. Analogamente, o significado potencial das 

cores e dos esquemas de cores são baseados em suas características materiais. A 

natureza mesclada ou não das cores pode expressar, por exemplo, pureza ou impureza, 

e isso pode vir a produzir uma série de conceitos abstratos como “contaminação”, 

“hibridismo”, “fusão”, dentre outros – e, caso haja novos contextos ou materialidades 

de expressões, haverá sempre condições para a criação de novos significados. 
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Nesses termos, a cor opera como um recurso semiótico que, assim como os outros 

modos, é metafuncional em seus usos na produção culturalmente localizada dos signos 

(Kress & van Leeuwen, 2002: 343). 

No que tange à função ideacional, a cor pode ser usada para denotar indivíduos, 

lugares e coisas específicas em classes e ideias mais gerais sobre o mundo. As cores das 

bandeiras, dos uniformes, dos mapas, e dos logotipos de marcas, por exemplo, 

distinguem e demarcam suas respectivas identidades. 

A cor também pode ser utilizada para transmitir significados interpessoais, 

realizando “atos de cor” e, assim, fazem coisas para si ou para os outros, tais como 

impressionar ou intimidar o espectador através de um endereçamento de poder, alertar 

contra perigos através das pinturas em tonalidade laranja; ou mesmo relaxar indivíduos 

hostis e agressivos, por meio do uso do rosa em ambientes fechados (Kress & van 

Leeuwen, 2002: 348). 

No âmbito da função textual, a cor frequentemente funciona através de uma 

espécie de coesão textual, criando unidade e coerência entre os elementos, bem como 

realizando uma “coordenação de cores”, ou, em menor escala, diferenciando elementos 

entre si. 

Uma vez apresentada a perspectiva e os conceitos nos quais a abordagem 

sociossemiótica das cores está assentada, a próxima seção traz as categorias que 

compõem o sistema paramétrico para a análise e interpretação dos significados sociais 

produzidos pelas cores.  

 

 

3.3.3 O sistema paramétrico das cores 

 

Com o intuito de sistematizar os significados potenciais das cores, Kress & van 

Leeuwen (2002) e van Leeuwen (2011)32 elaboram as categorias paramétricas “brilho”, 

                                                 
32Em sua obra The language of colour (2011), van Leeuwen desenvolve, reformula e expande o sistema 
paramétrico das cores, passando a utilizar o termo temperatura (temperature) ao invés de matiz (hue), e 
propondo ainda mais três categorias: transparência (transparency), luminosidade (luminosity) e lustre 
(lustre). Todavia, não foi considerada relevante a sua adoção na presente pesquisa, razão pela qual foi 
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“saturação”, “pureza”, “modulação”, “diferenciação” e “temperatura”33, conforme 

será sucintamente descrito a seguir. 

 

Brilho 

 

A escala de brilho diz respeito à escala de cinza, isto é, a escala que abrange 

desde a luminosidade máxima (branco) até a luminosidade mínima (preto). Esta escala 

corresponde aos significados simbólicos e sistemas de valores construídos a partir da 

experiência associada à “clareza” e à “obscuridade” em cada cultura. De modo geral, o 

bem e a felicidade têm sido frequentemente associados com a luz, ao passo que o mal e 

a tristeza são sugeridos pela escuridão (Machin, 2007: 70).  

O grau de luminosidade é medido a partir da quantidade de luz que cada cor 

possui. Desse modo, consiste em uma série que se estende desde as cores obtusas e 

inertes, até as cores de alto reflexo, brilho e luminosidade. Depois do branco, o amarelo 

é a cor que tem mais luminosidade; já o negro é a ausência total de luminosidade. 

 
 

Figura 3 – O brilho das cores em função da presença da escala de cinza. 

 

Saturação 

 

A escala de saturação compreende as manifestações cromáticas mais 

intensamente saturadas até as mais puras e suaves; as manifestações mais “pálidas” ou 

“pastéis” (dotadas de um alto grau de cinza em sua composição) até as mais carregadas 

e escurecidas de uma cor. A principal qualidade desta escala reside em sua habilidade 

                                                                                                                                                                  
decidido manter as categorias anteriormente elaboradas por Kress & van Leeuwen (2002). 
33Para conferir a sistematização metodológica dessas categorias, ver figura da seção 4.3.2. 



87 
 

para expressar “temperaturas emotivas” ou “tipos de afeto”. Esta escala engloba desde 

a intensidade máxima do sentimento ou emoção até a sua diluição máxima, em que 

sentimentos e emoções são efetivamente neutralizados.  

Nestes termos, alta saturação pode ser positiva, exuberante, destemida, mas 

também vulgar ou extravagante. Baixa saturação, por sua vez, pode ser sutil e delicada, 

mas também fria e reprimida, aconchegante e pacífica, ou melancólica e triste (Kress & 

van Leeuwen, 2002: 356; Machin, 2007: 70). 

 

   
 

Figura 4 – Cores saturadas.          Figura 5 – Cores pastel ou dessaturadas. 

 

Pureza 

 

Esta escala estende-se da “pureza” máxima ao “hibridismo” máximo. Cada um 

destes termos já sugere algo do seu aspecto no significado potencial da cor. As cores 

primárias vermelho, azul e amarelo e as “não-cores” branco, preto e cinza empregadas 

por Mondrian em suas pinturas, bem como a utilização de linhas retas e espaços 

funcionais nos edifícios projetados pelo arquiteto Le Corbusier, são exemplos que 

codificam os significados das ideologias da modernidade, centradas sobretudo no ideal 

de pureza e da experiência precisa, constante e organizada da realidade (Machin, 2007: 

76). Por outro lado, as cores pálidas, diluídas e impuras, como por exemplo o ciano, 

apontam para os significados trazidos pelas ideologias resultantes da chamada 

modernidade tardia34, era em que conceitos sobre hibridismo, fluidez e um mundo de 

                                                 
34Era caracterizada pela hodierna fase de desenvolvimento das instituições modernas, marcada pela 
radicalização dos traços básicos da modernidade, decorrente da separação entre tempo e espaço, 
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incertezas têm ganhado relevo e ênfase (Kress & van Leeuwen, 2002: 356). 

 

 
 

Figura 6 – Cores puras (primárias) e cores híbridas (secundárias e terciárias). 

 

Modulação 

 

A escala de modulação compreende desde as cores totalmente moduladas, as 

quais são mais naturais, ricamente texturizadas com variadas sombras, tal como as cores 

são vistas no mundo real, até as cores planas e homogêneas, desprovidas de sombra 

(Machin, 2007: 77).  

Cores suaves e planas podem ser percebidas como simples em um sentido 

positivo, ou como demasiadamente básicas e simplificadas. Cores moduladas, por seu 

turno, podem ser percebidas como sutis e fiéis aos detalhes e à rica textura da cor real, 

sendo exuberantes e detalhistas. Sob este viés, as cores planas são genéricas, e 

expressam uma qualidade essencial das coisas, enquanto as cores altamente moduladas 

são específicas, visando mostrar as cores das pessoas, lugares e coisas do mesmo modo 

em que realmente aparentam e são vistos, sob condições específicas de iluminação. 

Nestes termos, a verdade de uma cor de baixa modalidade é uma verdade 

abstrata e conceptual; já a verdade da cor altamente modulada é naturalística e 

perceptual (Kress & van Leeuwen, 2002: 356-357).35 

                                                                                                                                                                  
condição principal do processo de desencaixe e da organização racionalizada e especializada da vida social 
(Giddens, 1991, 2002). 
35 Sobre a definição e classificação dos graus de modalidade, ver seção 3.2.4. 
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Figura 7 – Textura de uma folha (alta modulação).  Figura 8 – Obra impressionista (baixa modulação). 

 

Diferenciação 

 

A escala de diferenciação engloba desde o uso da monocromia, isto é, o uso do 

preto e do branco ou sombras de uma mesma cor, até o uso maximamente variado da 

paleta de cores, ou seja, a policromia.  

Segundo Machin (2007: 78), a monocromia pode sugerir nostalgia ou 

atemporalidade, restrição ou austeridade, e pode parecer mais simbólica do que 

descritiva. Já a alta diferenciação pode significar aventura, energia, excitação, pressa, 

falta de constrangimento ou sutileza. Ademais, a alta diferenciação relata uma 

pluralidade de significados, enquanto a baixa diferenciação sugere singularidade, 

podendo variar conforme o contexto de uso. 

 

 
 

Figura 9 – Policromia e monocromia de uma mesma foto. 
 

Temperatura 

 

A temperatura é a propriedade da cor que dá origem ao seu nome e a diferencia 
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de outras (azul, amarelo, vermelho, etc.). O arco-íris é a decomposição da luz branca do 

sol e contém todos os matizes. Nesse sentido, a escala de temperatura compreende 

desde o azul (“cor fria”) até o vermelho (“cor quente”). Desta maneira, enquanto o 

vermelho encontra-se associado ao calor, energia, saliência e primeiro plano, o azul 

corresponde ao frio, calma, distância e segundo plano. O contínuo frio-quente pode 

estar associado aos contrastes “transparente/opaco”, “sedativo/estimulante”, 

“raro/denso”, “aéreo/terrestre”, “longe/próximo”, “leve/pesado”, “molhado/seco”, 

dentre outros. 

 

 
 

Figura 10 – Cores quentes e cores frias. 
 

Além das cores, a tipografia é apontada por van Leeuwen (2006) como uma 

importante fonte de significados potenciais, o que ficará evidenciado na seção seguinte. 

 

 

3.4 Notas para uma sociossemiótica da tipografia 

 

Uma nova ordem de design tipográfico tem emergido a partir do século XX, em 

decorrência do avanço progressivo da chamada “sociedade de consumo”36 e, 

consequentemente, da profusão de uma série de funções comunicativas, tais como 

informar, vender, entreter, instruir e seduzir. Neste contexto, novos bens e serviços são 

demandados pela era industrial, requerendo novos tipos de design, novas formas de 

layouts de textos, e de distinções e variedades tipográficas (Graddol, 1997). 

                                                 
36

Pertencente ao campo das Ciências Sociais, este termo designa o tipo de sociedade que se encontra em 

um estágio avançado de desenvolvimento industrial capitalista, caracterizado pela elevada produção de 
bens e serviços e, consequentemente, pelo seu consumo massivo (Baudrillard, 1991). 
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Contudo, a invenção de novas formas tipográficas não é suficiente; é preciso 

também formular novas convenções para o seu emprego. Em geral, a tipografia moderna 

tem realizado a seguinte distinção: de um lado, aspectos tradicionais modelados pela 

impressão clássica romana, caracterizada por suas linhas decorativas ou serifas; de 

outro, a impressão simples, geométrica e sem serifas, típica da era industrial. Enquanto 

a primeira modalidade tipográfica baseia-se nos modelos de escrita manual, ensejando 

valores associados à cultura, história e agência humana, a segunda modalidade 

encontra-se associada à sociedade industrial, buscando produzir variedades tipográficas 

utilitárias e adequadas a textos de informação impessoais e objetivos, como por 

exemplo cabeçalhos, títulos e epígrafes (Graddol, 1997). 

Para Graddol (1997: 80), o design tipográfico deve necessariamente estar em 

consonância com o tipo de propósito comunicativo presente em cada fragmento textual. 

Deste modo, a tipografia e as palavras tendem a influenciar o posicionamento do leitor 

de diferentes formas. Por esta razão, conhecer a história e a estrutura dos principais 

grupos de letras é de fundamental relevância, a fim de que se possa explorar 

adequadamente o significado potencial dos diferentes conjuntos tipográficos disponíveis 

aos designers e aos produtores de texto. Para tanto, a próxima seção é dedicada a tais 

questões. 

 

 

3.4.1 Tipografia: estrutura e genealogia 

 

Em linhas gerais, uma letra é estruturada a partir de cinco elementos principais: o 

ápice, a haste, a trave, a base, e as serifas, conforme ilustra a Figura 11:  

     

    Figura 11 – A estrutura dos caracteres. Adaptado de Collaro (2000: 17). 



92 
 

 

Sumariamente, o ápice é a extremidade superior da letra. A haste é a parte que 

compõe a letra propriamente. A trave refere-se a uma qualidade de algumas fontes de 

atravessar a letra. A base ou pé diz respeito à extremidade inferior da letra. As serifas, 

por fim, são aparas que algumas letras apresentam em suas formas. 

Uma vez detalhada a estrutura elementar das letras, também torna-se necessário 

levar em conta os efeitos e impressões gerais sugeridos pelos grupos de letras, que não 

são lidos individualmente, mas sim em conjunto, configurando, assim, uma imagem 

formal de como o todo deve ser visualizado. 

No processo de formação dos caracteres, as massas visuais tendem a formar 

grises37 com dois tipos distintos de visualização. Sob este viés, a visualização retangular 

é ensejada quando as palavras são montadas com letras maiúsculas (caixa alta), 

formando faixas com ou sem nenhuma variação na sua forma. Já a visualização ondulada 

é sugerida quando as palavras são formadas por letras minúsculas (caixa baixa). Com 

efeito, a variação nos desenhos formados, em que as hastes das letras oscilam entre 

ascendentes e descendentes, pode provocar uma sensação agradável aos olhos de quem 

as lê (Collaro, 2000: 18).  

Estes dois tipos de visualização encontram-se, respectivamente, ilustrados na 

Figura 12 indicada a seguir: 

 
        

  Figura 12 – Tipos de visualização decorrentes do processo de formação de caracteres. 

 

Conhecidos os componentes estruturais das letras e as suas possíveis formas de 

visualização, a próxima seção apresenta um breve inventário histórico das origens, 

evoluções e funções das fontes tipográficas. 

 

                                                 
37Fusão entre o negro e o branco dos impressos, operação que provoca no leitor a sensação de ver 
manchas acinzentadas (Collaro, 2000).  
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Origem e evolução das fontes tipográficas 

 

A gênese de todos os alfabetos usados atualmente no mundo ocidental deve-se 

aos Fenícios que, em função dos diversos contatos e trocas comerciais que mantinham 

com diferentes povos, sentiram a necessidade de criar um meio prático para facilitar-

lhes a comunicação. O alfabeto fenício era composto por 22 sinais. Posteriormente, os 

Gregos e, mais tarde, os Etruscos, importaram e aperfeiçoaram o alfabeto fenício, 

adicionando-lhe mais consoantes e vogais. Ulteriormente, em franca expansão 

territorial, iniciada a partir das Guerras Púnicas38, os Romanos adaptaram o alfabeto 

grego à sua língua.  

A história da escrita e da tipografia ocidental encontra-se, inclusive, 

fundamentada nos caracteres chamados de “romanos”, oriundos, como a própria 

denominação indica, do Império Romano. Segundo Heitlinger (2006), não havia padrões 

universais para o desenho de inscrições no Império Romano, tampouco para a forma das 

letras, as suas proporções, a grossura do traço, o ângulo de inclinação, o desenho das 

serifas ou a profundidade do corte na pedra. Dentre os estilos de letra produzidos pelos 

Romanos, é possível destacar quatro: a Capitalis Quadrata, a Capitalis Rustica, a 

Capitalis Monumentalis e a Cursiva.  

A Capitalis Quadrata designa as letras versais (maiúsculas) cinzeladas em pedra 

(lapidares), ou escrita em documentos à base de papiro ou pergaminho.  

A base de todas as letras de estilo condensado é a chamada Capitalis Rustica. 

Desenvolvida no período tardio do Império Romano (século II d.C.) com a finalidade de 

obter uma economia substancial de espaço, sem contudo prejudicar a sua legibilidade, 

esta letra foi preferencialmente utilizada para a elaboração de longos manuscritos 

(Heitlinger, 2006: 19-20). 

Dotada de austero rigor e celebração, além de ser majestosa e elegante, a 

Capitalis Monumentalis foi eleita para as lápides dos monumentos erguidos para o culto 

                                                 
38As Guerras Púnicas consistiram em uma série de três guerras entre a República Romana e a República de 
Cartago (cidade-estado fenícia), entre os séculos III e II a.C. Ao final das guerras, os Romanos triunfaram 
vitoriosos, deixando Cartago completamente destruída. UOL Educação. 
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aos imperadores, na época elevados à categoria de deuses eternos. A Capitalis 

Monumentalis representa o triunfo da cultura romana, sendo notadamente a primeira 

escrita universal implementada pelos militares romanos em todas as colônias (Heitlinger, 

2006: 20). 

As letras minúsculas, por seu turno, têm sua origem verificada nas letras romanas 

empregadas em documentos vulgares. Com o intuito de acelerar a escrita destes 

documentos, os romanos alongaram e comprimiram as formas da Capitalis Quadrata. 

Para amenizar a perda de legibilidade resultante desta compressão, introduziram 

prolongamentos em várias hastes ascendentes e descendentes, marcando 

expressivamente as formas características das letras. Desse modo, registrou-se o 

surgimento da letra cursiva. A Figura 13 apresentada abaixo mostra os principais estilos 

de letras empregados durante o Império Romano: 

 
 

Figura 13 – Os principais estilos romanos de letra. 

 

A chamada Uncialis foi uma evolução tardia das minúsculas romanas. A referida 

letra surgiu durante o declínio do Império Romano (século III a V d.C aproximadamente), 

perdurou durante o período bizantino (século IV a VI d.C principalmente) e toda a Idade 

Média (século V a XV d.C.), constituindo-se em um dos múltiplos elos entre a cultura 

gráfica tardo-romana e a prática tipográfica contemporânea. As Unciais evoluíram a 

partir da Capitalis Quadrata: são versais compostas por formas arredondadas e 

acentuadas (Heitlinger, 2006: 30). 

Manuscritos redigidos por volta dos anos 600 d.C. demonstram um aumento de 

ornamentos e floreados, as chamadas “Semi-Unciais”. Tanto as Unciais como as Semi-

Unciais foram profusamente empregadas como iniciais de manuscritos carolíngios e 

góticos, frequentemente decoradas a ouro e a cores. Um exemplo moderno de Unciais é 

a fonte Lombardic. A Figura 14 apresenta duas variações das letras Unciais: 
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Figura 14 – A letra redonda: Uncialis. 

 

Cabe apontar, ainda, para o desdobramento das Cursivas Unciais nas letras de 

fonte Script, conforme será mencionado a seguir. 

 

Abrindo um parêntesis: das Cursivas às Script 

 

Inicialmente empregada em documentos vulgares pelos romanos, a letra cursiva, 

posteriormente, emprestou elegância, ornamento e representatividade aos documentos 

executados em notariais e chancelarias. Derivada do latim currere (significando 

“correr”, em português), a letra cursiva consiste em uma caligrafia executada com 

agilidade e rapidez e foi, durante muito tempo, o tipo mais utilizado pela classe 

burguesa emergente (Heitlinger, 2006: 275).   

Dentre os potenciais significados sugeridos pelas fontes cursivas, Heitlinger (2006: 

275) aponta para o estilo pessoal da Bradley, a forma poética da Chancery, a qualidade 

estética e a informalidade da Caflisch Script, a legibilidade mais fluida e elegante das 

fontes El Greco, Pelican, Caliban e Alexa, e a estaticidade da Monotype Corsiva, 

ilustradas na Figura 15 abaixo: 

 
 

Figura 15 – As diferentes variações do estilo cursiva. 

 

Cumpre apontar para uma espécie de derivação das Cursivas: as fontes em estilo 

Script, cujo universo encontra-se associado ao campo das emoções. Frequentemente 

exploradas para fins comerciais, as Script são facilmente vinculadas ao romântico, 
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íntimo e sensual, ao dinâmico e moderno, ao elegante e refinado, ao expressivo e 

jovem. As Script são as formas preferidas pelos publicitários quando visam apelar para os 

instintos supostamente femininos, evocando moda e glamour. Estas fontes sugerem, 

ainda, o delicioso e o refinado, a despreocupação, a rapidez, e tudo aquilo capaz de dar 

forma a sonhos e fantasias (Heitlinger, 2006: 291). A Figura 16 abaixo apresenta alguns 

exemplos de fontes Script. 

 
 

Figura 16 – Fontes em estilo Script. 

 

Tecidas estas considerações sobre o desdobramento das Cursivas, a próxima seção 

dá prosseguimento à evolução das fontes, com a descrição das fontes Góticas. 

 

 

As fontes Góticas: a tônica da tradição 

 

Com a invenção da imprensa, em meados do século XV, período em que 

predominavam os escritos manualmente produzidos pelos escribas, o uso de caracteres 

góticos foi priorizado, pois eram os mais utilizados nos pergaminhos e na xilografura39. 

Ademais, as orlas capitulares eram empregadas nas ilustrações – precursoras, portanto, 

dos layouts modernos -, bem como nas finalizações de livros medievais manuscritos. 

Caracterizadas como verdadeiras obras de arte, as orlas capitulares não se prestavam à 

leitura, pois quanto mais adornadas, mais ilegíveis ficavam, devido ao peso de suas 

formas (Collaro, 2000: 16-17). 

A letra gótica foi utilizada na Europa em larga escala durante toda a Idade Média. 

As várias expressões desta letra sugerem ligação ao passado, apelo à tradição e, até 

mesmo, posição conservadora. Deste modo, ao assentar-se na tradição e na antiguidade, 

a mensagem suscitada pela letra gótica pode ser lida como “o produto usufrui de 

                                                 
39

 Método de impressão com gravação em madeira, a partir do uso do alto e do baixo relevos como 
matrizes. Portal das Artes Gráficas. 
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tradições centenárias”, ou “é digno de aprovação há muito tempo” (Heitlinger, 2006: 

163). A Figura 17 abaixo traz dois exemplos da fonte gótica.   

 
 

Figura 17 – Fontes em estilo gótico. 

 

Com o alvorecer do Iluminismo, os calígrafos começaram a produzir letras com 

uma qualidade estética superior, rejeitando as letras góticas, conforme será discutido na 

próxima seção. 

 

 

A lettera antiqua: da Idade Média à Era das Luzes 

 

Os escritores medievais, em sua maioria, traçavam as letras à medida do olho, 

seguindo de perto os cânones da ortodoxia monástica. Já na Renascença, os calígrafos 

italianos primavam por uma qualidade estética superior, utilizando régua e compasso 

para produzir as letras. Para os calígrafos renascentistas, a perfeição e a harmonia das 

artes assentavam-se em uma estética articulável, em proporções numéricas, e 

traduzíveis por figuras geométricas elementares, inserindo as letras, inclusive, em um 

quadrado, considerado a forma geométrica mais pura e elementar. Inspirados por estes 

princípios, os escritores renascentistas rejeitavam as letras góticas, considerando-as 

formas “bárbaras” (Heitlinger, 2006: 33-34). 

Austera, majestosa e elegante, a lettera antiqua da Renascença foi copiada das 

ruínas romanas e analisada geometricamente pelos tipógrafos, com o intento de obter a 

fórmula de sua perfeição e harmonia. O resultado destas averiguações repercutiu na 

primeira vetorização das formas das letras, fundamento da tecnologia das fontes 

digitais. No final do século XV, saem dos prelos de Veneza os primeiros livros modernos, 

onde podiam se observar a presença da lettera antiqua, perfeita conjugação entre as 

letras romanas minúsculas com as letras versais (Heitlinger, 2006: 33-43). 
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Neste contexto, a letra romana renascentista, explorada continuamente pela 

indústria tipográfica, foi escolhida pelo fato de ser comprovadamente a letra serifada 

mais apropriada para uma leitura concentrada: clara, legível, estética e harmoniosa 

(Heitlinger, 2006: 45). Desta perspectiva, Heitlinger (2006: 46) pontua as principais 

características das letras romanas renascentistas: contraste moderado entre traços 

grossos e finos; altura curta ou moderada; formas orientadas pelo ducto caligráfico; os 

eixos das letras “O” e “Q” inclinados à esquerda; serifas pouco irregulares; suporte 

redondo; maiúsculas bastante largas; traço diagonal do R prolongado; barra diagonal no 

“E”. A Figura 18 apresentada abaixo traz alguns exemplos e versões das romanas 

renascentistas:  

 
 

Figura 18 – Letras romanas renascentistas. 

 

A partir de 1530, verifica-se o aparecimento da autêntica letra romana 

renascentista de origem francesa, a Garamond – um tipo muito elegante e 

acentuadamente gravado, ou seja, mais definido por processos técnicos e menos 

inspirado no ducto da caligrafia escrita com pena de ave. Segundo Heitlinger, (2006: 78), 

a letra Garamond enseja um austero equilíbrio entre elegância e funcionalidade, 

conforme pode ser observado na Figura 19 indicada a seguir: 

 
 

Figura 19 – A renascentista francesa: Garamond. 

 

O século XVIII, conhecido como “a Era das Luzes”, elegeu o livro impresso como 

um dos elementos fundamentais para o avanço intelectual e social dos indivíduos. Esta 

época coincide, também, com “a idade áurea da tipografia”. Neste contexto, são 

impressos os mais belos e luxuosos livros relacionados ao patrimônio cultural das nações 
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europeias; além disso, surgem as primeiras revistas semanais (magazines) e os primeiros 

jornais diários (Heitlinger, 2006: 93). A próxima seção traz mais detalhes sobre esta 

primorosa fase da tipografia. 

 

 

As Romanas Classicistas: o retorno aos caracteres romanos antigos 

 

A primeira letra romana classicista é elaborada em 1784 pelo francês Firmin 

Didot, e é caracterizada como uma fonte de fácil leitura, apesar de conter traços e 

arremates muito finos, que contrastam com hastes grossas, e por possuir uma expressiva 

modulação vertical. O tipo “moderno” de Didot converteu-se no padrão nacional para as 

publicações francesas, com letras dotadas de elegância e cientificidade no que tange à 

precisão de sua construção geométrica (Heitlinger, 2006:101). 

Pouco tempo depois, em 1798, o italiano Giambattista Bodoni se iguala às proezas 

de Didot, precisamente no que concerne aos contrastes de espessura e no traçado geral 

dos tipos – razão pela qual os franceses criaram a expressão “Didone”. Contudo, é 

possível detectar sutis diferenças entre ambos os tipos, por exemplo, o tipo de Didot 

pode sugerir mais elegância, enquanto os caracteres de Bodoni ensejam mais robustez e 

dureza (Heitlinger, 2006:102).  

No final do século XVIII, o alemão Justus Walbaum cria a fonte mais humanista 

entre todas as letras classicistas. Embora dotada de rigor e austeridade típicos do 

desenho desta época imperial, napoleônica e despótica, esta variante alemã conserva 

um traçado mais burguês e moderado, menos aristocrata e imperial do que a ríspida 

letra dos Didot e Bodoni (Heitlinger, 2006:111). 

O grupo tipográfico das Didones, no qual se agrupam o trabalho de Didot, Bodoni, 

Walbaum e Prillwitz, adquiriu forma entre os anos 1780-1800. Já no século XX, aparecem 

os trabalhos de Dwiggins e Ruzicka. Seus respectivos tipos primam por uma elegância 

austera, pela rigorosa construção de formas estáticas e rígidas, em consonância com a 

índole racionalista da época (Heitlinger, 2006:113). 

As Figuras 20 e 21 ilustram abaixo as principais fontes romanas classicistas: 
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O uso de tipos condensados iniciou no século XVIII, alcançando seu primor com as 

criações de Didot, cujas formas estreitas estabeleceram-se como padrão. A partir destas, 

as letras condensadas têm sido utilizadas de modo generalizado, especialmente quando 

o objetivo é suscitar nobreza, austeridade e elegância (Heitlinger, 2006:113). 

Cumpre mencionar, ainda, as fontes Italiennes, caracterizadas como tipos 

condensados adequados para contextos cuja abordagem é a moda feminina – 

caracterizadas como “altíssimas” e “magérrimas” (Heitlinger, 2006:113). Um exemplo de 

Italienne é a fonte Onyx MT, cuja forma é extremamente alongada e com serifas 

retangulares e curtas, conforme pode ser visto na Figura 22 mostrada a seguir: 

 
 

Figura 22 – A fonte Onyx MT. 

 

Na virada do século XVIII para o século XIX, os ideais classicistas são 

paulatinamente ofuscados pela era industrial, cuja palavra de ordem é o consumo, 

conforme será apontado a seguir.  

 

 

As fontes egípcias: impacto e visibilidade na era da publicidade 

 

A família egípcia foi criada com o advento da revolução industrial, no século XIX, 

Figura 20 – As principais fontes romanas classicistas. 

Figura 21 – As romanas classicistas e suas variações. 
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e tem como característica estrutural uma certa uniformidade nas hastes e serifas 

retangulares. Esses caracteres têm em suas hastes a força que os habilita a serem usados 

onde é necessário transmitir uma dose de vitalidade, principalmente em títulos; 

contudo, suas serifas de formato retangular não são aconselhadas em textos longos, por 

torná-los pesados demais (Collaro, 2000: 21). 

De Gutenberg até o século XVIII, o desenho das letras orientava-se por princípios 

culturais e científicos. A partir do século XIX, o comércio e a publicidade passaram a 

penetrar violentamente o universo tipográfico. Em consequência disso, os tipógrafos 

tentaram criar letras que oferecessem uma excelente visibilidade e pudessem ser 

escaladas a grandes dimensões. O resultado foi a elaboração das fontes egípcias, cujas 

serifas grossas correspondiam, sobretudo, às demandas da publicidade. Nesse sentido, a 

missão destas fontes era a de impactar e chamar a atenção dos consumidores 

(Heitlinger, 2006:121). 

A natureza dura e mecânica das serifas grossas costuma demandar aplicações 

específicas, tais como em títulos e logotipos. O aspecto preponderante e muitas vezes 

bruto de muitos tipos egípcios transmite conceitos de força, robustez, vitalidade, 

técnica, arquitetura, solidez, massividade, persistência, estabilidade ou imobilidade 

(Heitlinger, 2006: 126). 

O criador das novas letras egípcias - condensadas, sombreadas e perfiladas - foi o 

tipógrafo britânico Robert Thorne, entre os anos 1804 e 1805. Inicialmente, editou as 

Ionics, para finalmente desenhar a Clarendon, o protótipo de todas as letras de serifas 

grossas, padrão típico da era industrial. Posteriormente, produziu a Candida, tipo 

também utilizado em contextos publicitários, confome pode ser observado na Figura 23 

abaixo: 

 
 

Figura 23 – As fontes egípcias. 
 

A invenção e o aperfeiçoamento das máquinas de escrever, no final do século XIX, 

influenciaram na confecção de tipos com letras proporcionais, serifas fortes, e bastante 
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legíveis. Exemplos destes tipos, semelhantes à impressão da máquina de escrever, são as 

fontes Courier, Lucida e a Times (encomendada pelo tradicional jornal britânico The 

Times), conforme ilustra a Figura 24 abaixo: 

 
 

Figura 24 – Fontes influenciadas pelas máquinas de escrever. 

 

Na primeira metade do século XX, as artes e o design passam a ser permeados por 

uma conjunção de movimentos culturais, escolas e estilos, baseados na ideia a partir da 

qual as formas “tradicionais”, tais como as artes plásticas, o design e, até mesmo, a 

organização social e a vida quotidiana, tornaram-se “ultrapassados”, fazendo-se 

necessário, portanto, criar novas formas, em consonância com a nova realidade 

industrial, internacional, técnica e prática.40 Neste novo contexto, a Escola de Bauhaus 

foi determinante para o estabelecimento da chamada “tipografia moderna”, conforme 

assinala a próxima seção. 

 

 

A tipografia moderna e a Escola de Bauhaus 

 

O século XX pode ser caracterizado pelo surgimento contínuo de uma gama 

variada e criativa de formas tipográficas. Em 1928, o tipógrafo britânico Eric Gill cria as 

fontes Gill Sans, modelo de sucesso para o desenho de letras humanistas sem serifas. 

Fonte genuinamente universalista, a Gill Sans alia a destreza do gravador de letras 

lapidares à fineza do desenho de letras caligráficas (Heitlinger, 2006:180). 

Inspirada nas letras romanas primárias desprovidas de serifas – também 

conhecidas como lapidárias –, a Syntax foi elaborada em 1969 e representa uma 

aprimoração da fonte Gill Sans. Aparentemente simples e ingênua, uma análise 

                                                 
40 Sobre a história e os princípios da arte moderna, ver Argan (1993) e Gombrich (1993). 
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detalhada das formas desta letra revela uma série de pormenores que conferem a este 

tipo claro e sóbrio requintes de elegância e equilíbrio (Heitlinger, 2006:187). 

Com relação às fontes tipográficas Gill Sans, cumpre apontar, ainda, as versões 

condensadas da letra Formata e os interessantes aspectos da ITC Highlander, uma fonte 

clara, simples e, ao mesmo tempo, sofisticada, original, macia, fluida, soft, infantil e 

um pouco caligráfica (Heitlinger, 2006:187), ilustradas na Figura 25 abaixo: 

 
 

Figura 25 – A fonte Gill Sans e suas variações. 
 

A veiculação excessiva de materiais impressos direcionados ao consumidor, a 

influência do movimento vanguardista holandês “De Stijl”41, bem como o vigor dos 

movimentos de vanguarda russos, denominados “Suprematismo”42 e “Construtivismo”43, 

foram determinantes tanto para a estética geral como para a tipografia manifestas após 

o fim da 1ª Guerra Mundial pela escola alemã de Bauhaus – uma das primeiras escolas de 

design do mundo, e concebida com uma das mais relevantes expressões do modernismo 

na arquitetura e nas artes gráficas. 

Na concepção de Jan Tschichold, arauto do “funcionalismo nas artes gráficas”44 e 

porta-voz desta nova tipografia, os layouts contemporâneos devem cumprir com a 

função exclusiva de comunicar. Nestes termos, a nova composição tipográfica deveria 

priorizar a assimetria do layout, o contraste de cores, dos pesos e dos tamanhos dos 

tipos sem serifa, a fim de exprimir adequadamente a hierarquia dos conteúdos 

apresentados. Essa orientação estética vinha ao encontro dos interesses da Bauhaus em 

estreitar o seu relacionamento com a indústria, com a produção em massa e com o 

                                                 
41

De Stijl foi um movimento artístico holandês que enaltecia o controle racional do processo criativo, 

baseado nas formas elementares e nas cores primárias (Heitlinger, 2006). 
42

O Suprematismo foi um movimento artístico russo centrado em formas geométricas básicas - 

particularmente o quadrado e o círculo - e tido como a primeira escola sistemática de pintura abstrata do 
movimento moderno (Heitlinger, 2006). 
43

O Construtivismo foi um movimento estético instaurado na Rússia de 1914, que negava a arte pura e 

assimilava influências da indústria, da engenharia e da técnica (Heitlinger, 2006). 
44

Ideias tipográficas surgidas na escola alemã Bauhaus deram origem ao Funcionalismo Suíço, ou “Estilo 

Internacional”, que defendia uma tipografia universalmente neutra, desprovida de emoções, sem serifas, 
compreensível e funcional (Heitlinger, 2006). 
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emprego das máquinas (Heitlinger, 2006). 

Com efeito, os funcionalistas estavam empenhados em eliminar da tipografia tudo 

que eventualmente poderia sugerir algum tipo de evolução histórica, extinguindo todas 

as componentes decorativas vinculadas ao passado. Deste modo, as fontes “grotescas” 

eram consideradas a única opção adequada aos ideais estéticos da modernidade. Dentre 

as características estabelecidas e adotadas pela tipografia de Bauhaus, pode-se apontar: 

simplicidade elementar, funcionalidade máxima, neutralidade, supressão de emoções, 

validade internacional, padronização técnica e fácil utilização.  

A fonte Futura, criada por Paul Renner entre 1924-1926, é tida como a letra 

preferida dos vanguardistas e da Escola de Bauhaus, visto que é dotada de clareza, 

neutralidade, sobriedade, elegância, equilíbrio e legibilidade. Marcas de sucesso no 

mundo empresarial fazem uso da Futura, como é o caso dos logotipos Nívea, Volkswagen 

e IKEA. 

Após a 2ª Guerra Mundial, inúmeras empresas alemãs e suíças, ávidas para se 

lançarem novamente nos mercados internacionais, precisavam de uma letra clara, 

neutra, moderna, internacional, a fim de estabelecer boas relações com todos os países 

e culturas. É neste contexto de recuperação econômica que foi criada, nos anos 1950, a 

fonte Helvética. Heitlinger (2006: 219-220) endossa outras características relacionadas à 

Helvética: bem concebida, equilibradamente discreta, funcional, suave e fluida, com 

formas harmônicas e racionalmente construídas. Conhecida como “a fonte das 

multinacionais” - presente na BASF, Bayer, BMW -, a Helvética passou a ser concebida 

como uma fonte moderna, progressista, cosmopolita e internacional (Heitlinger, 2006: 

221). A Figura 26 traz a seguir as fontes oriundas da Escola da Bauhaus:  

 
 

Figura 26 – As fontes modernas Bauhaus, Futura e Helvética. 

 

O desdobramento dos estudos desenvolvidos pelos designers e tipógrafos filiados à 

Escola de Bauhaus repercutiu na formação do “Estilo Internacional”, cujas 
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características confluem em uma unidade manifestada por cinco fatores: 1) a 

organização assimétrica dos elementos integrados no espaço gráfico; 2) a utilização de 

uma grelha estruturante; 3) fotografia objetiva, com tendência documental; 4) textos 

claros, com informação vertical e racional, isentos de exageros publicitários; 5) emprego 

exclusivo de fontes sem serifa, como a Helvética e a Univers (Heitlinger, 2006: 238). 

Como derivações da fonte Helvética, é possível citar, ainda, a Arial (um tipo 

simplificado da Helvética), a Univers (sem serifas e adornos, sóbria, despretenciosa, 

estéril e utilitária), a DIN (letra mais despersonalizada e técnica do que a Helvética ou a 

Univers), e a Cachet (menos técnica que a DIN e com um toque mais soft e inofensivo), 

indicadas abaixo na Figura 27: 

 
 

Figura 27 – O Estilo Internacional. 

 

No final do século XX, a tipografia colhe mais uma influência: o advento das novas 

tecnologias digitais, conforme será relatado na seção seguinte. 

 

 

A tecnologia digital na tipografia 

 

Em meados da década de 1970, a tipografia ficou consideravelmente limitada, em 

decorrência do avanço das novas tecnologias da fotocomposição. Entretanto, logo 

começou a tirar partido da manipulação gráfica possibilitada pelo software. O designer 

alemão Otl Aicher foi um dos pioneiros na produção de caracteres através de 

computação gráfica. Em 1988, Aicher criou a fonte Rotis – letra que combina 

neutralidade, ausência de adornos e serifas e, ao mesmo tempo, a legibilidade das 

fontes serifadas. 

Com a chegada dos displays ou painéis eletrônicos, surgiu a necessidade de definir 

caracteres com um mínimo de pixels ou em baixa resolução – as chamadas fontes 

Bitmap. Os novos elementos luminosos são empregados nos mais variados meios: 
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placares, telefones móveis, publicidades, etc. Cumpre assinalar, ainda, a versatilidade 

da fonte Myriad e a leitura automatizada oferecida pela fonte OCR B. A Figura 28 abaixo 

traz alguns exemplos de fontes digitais: 

 
  

Figura 28 – Fontes produzidas a partir das novas tecnologias. 

 

Atualmente, é possível dizer que as tipografias com ou sem serifas coexistem e 

são adotadas em função do propósito comunicativo de cada texto, conforme fica 

assinalado na próxima seção. 

 

 

Velhas tipografias, novos usos 

 

A tipografia ortodoxa referente à romana serifada, com dois mil anos de lenta 

evolução, ficou indoor logo a partir da sua gênese, em Veneza. Aplicada a livros e a 

serviço das Letras e da Ciência, acabou confinada a espaços particulares da atividade 

humana, sendo, portanto, uma letra otimizada para a leitura demorada e atenta. Hoje, 

as letras romanas serifadas continuam a ser eleitas para compor livros, manuais, jornais 

e revistas - documentos impressos mais diretamente relacionados com a atividade 

intelectual e cultural dos indivíduos (Heitlinger, 2006: 241). 

Em contrapartida, as letras sem serifa são propícias para espaços públicos. Estes 

tipos “modernos” estiveram, desde seu surgimento (aproximadamente em 1820) 

vocacionados para a sinalética, avisos, publicidades, anúncios e rótulos. A letra sem 

serifa triunfou fora da esfera íntima dos indivíduos, imperando nos espaços abertos, 

onde as mensagens afixadas se destinam ao consumo geral, anônimo e universal 

(Heitlinger, 2006: 241).  

O Quadro 3 indicado abaixo traz uma síntese dos principais tipos de fonte e dos 

seus possíveis significados potenciais: 



107 
 

 
TIPO DE FONTE 

   
SIGNIFICADO POTENCIAL 

Capitalis Quadrata  solenidade, abundância de espaço, boa legibilidade 

Capitalis Rustica  economia de espaço, boa legibilidade 

Capitalis Monumentalis  austeridade, celebração, triunfo, majestade 

Cursiva  agilidade, rapidez, caligrafia 

Uncialis   ornamentação, elegância, caligrafia 

Bradley  individualidade, particularidade 

Chancery  poesia, sublimação 

Caflisch Script  informalidade, qualidade estética 

El Greco, Caliban  fluidez, elegância 

Monotype Corsiva  estaticidade 

Shelleys, Boulevard, Voluta 
Script 

 romantismo, sensualidade, feminilidade, glamour, emoção,    
intimidade 

Fraktur, Old English  má legibilidade, tradição, conservadorismo 

Lettera Antiqua, Centaur, 
Italian Old Style 

 boa legibilidade, qualidade estética, rigor, harmonia, perfeição, 
elegância, ostentação 

Garamond  equilíbrio, elegância, funcionalidade 

Didot  fácil leitura, elegância, cientificidade 

Bodoni  fácil leitura, robustez, rispidez, dureza 

Walbaum  humanista, rigor, austeridade 

Onyx Mt  moda feminina 

Ionics, Clarendon, Candida  vitalidade, visibilidade, consumo, publicidade, técnica, massividade 

Courier  boa legibilidade, força, técnica, padronização 

Times  boa legibilidade, atenção, concentração, atividade intelectual e 
cultural 

Gill Sans  humanismo, destreza, pragmatismo 

Syntax  simplicidade, equilíbrio, elegância 

ITC Highlander  clareza, simplicidade, originalidade, fluidez, caligrafia, sofisticação 

Bauhaus  indústria, máquina, massificação, universalismo, modernidade, 
pragmatismo 

Futura  boa legibilidade, clareza, neutralidade, sobriedade, elegância, 
equilíbrio, funcionalidade, padronização técnica 

Helvética, Arial  bem concebida, equilibradamente discreta, funcional, suave e 
fluida, com formas harmônicas e racionalmente construídas, “a   
fonte das multinacionais”, progressista, cosmopolita, internacional 

Univers  sóbria, despretenciosa, estéril, utilitária 

DIN  excessivamente despersonalizada e técnica 

Cachet  menos técnica que a DIN, cariz mais soft e inofensivo 

Rotis  combina neutralidade, ausência de adornos e serifas e, ao mesmo  
tempo, a legibilidade das fontes serifadas 

Myriad  caracteres eletrônicos, versatilidade 

OCR B  leitura automatizada e digital 
    

   Quadro 3 – Os tipos de fonte e seus significados potenciais. Adaptado de Heitlinger (2006). 

 

A partir desta breve apresentação da evolução histórica pela qual passaram as 

principais fontes adotadas pela imprensa, buscou-se, sobretudo, apontar para os 

inúmeros significados sugeridos pelas formas e estilos das letras, bem como sinalizar 

características tipográficas distintivas cristalizadas em configurações com conotações 

específicas, muitas vezes advindas das demandas dos contextos históricos nas quais 

foram produzidas. Desta perspectiva, a próxima seção busca descrever e sistematizar um 
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inventário de significados potenciais para o desenvolvimento de uma semiótica da 

tipografia.  

 

 

3.4.2 Para uma abordagem sociossemiótica da tipografia 

 

Para além das formas das letras, a tipografia é um aspecto do texto multimodal, 

integrando-se a outros significados semióticos de expressão a fim de cumprir a tarefa da 

comunicação. Em decorrência disso, van Leeuwen (2006), assinala que os significados 

construídos pela tipografia podem ser ideacionais, interpessoais ou textuais. 

Em termos ideacionais, a tipografia pode representar ideias, ações e qualidades, 

sobretudo significados concernentes à “identidade”, criando um determinado perfil ou 

“personalidade” para o seu usuário. 

No que tange aos significados interpessoais, a tipografia pode permitir ao 

indivíduo estabelecer interações e expressar atitudes em relação ao que está sendo 

representado, seja através de demandas explícitas, seja através do mecanismo da 

persuasão. 

A tipografia pode, ainda, realizar significados textuais, demarcando elementos ou 

unidades de um texto, e expressar o grau de similaridade ou diferença entre as partes 

informacionais dos textos. 

Em Towards a Semiotics of Typography, van Leeuwen (2006) apresenta uma 

primeira tentativa de identificar os aspectos distintivos das formas tipográficas45 que, 

uma vez combinadas a outras características, tais como cores, textura, 

tridimensionalidade e movimento, e utilizadas em um contexto específico, podem 

realizar uma série de significados potenciais, conforme será brevemente descrito 

abaixo. 

 

 

 

                                                 
45 A seção 4.3.3 traz a sistematização metodológica dos aspectos distintivos das formas tipográficas. 
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Peso 

 

O peso está ligado ao grau de negrito (bold) empregado na letra. O aumento do 

peso é frequentemente utilizado para aumentar a saliência. Paralelamente, o aumento 

do peso também pode ser utilizado metaforicamente, a fim de engendrar significados 

ideacionais e interpessoais. 

Ideacionalmente, o negrito pode significar coragem, ousadia, asserção, solidez e 

substancialidade; já o seu oposto pode significar timidez, fragilidade, ou inconsistência. 

O negrito também pode ensejar significados mais negativos, quais sejam, dominação, 

tirania, ou despotismo.  

A utilização do negrito pode, ainda, configurar significados interpessoais, 

sinalizando atitudes para aquilo que está sendo representado, ou fazendo algo para os 

leitores. Nesses termos, o excesso de negrito pode, tipograficamente, intimidar os 

leitores ou, através de formas arredondadas e suaves, também pode acalmá-los. 

Claro NEGRITO 
 

Figura 29 – A ausência e o excesso de negrito nos tipos gráficos. 
 

Expansão 

 

A expansão está relacionada com a experiência de espaço entre os tipos gráficos, 

podendo ser próxima e condensada, ou ampla e expandida. 

Tipos gráficos muito condensados fazem um uso máximo de um espaço limitado. 

São precisos, econômicos, concentrando a página com conteúdo. Em contrapartida, tipos 

gráficos expandidos utilizam o espaço como se a sua oferta fosse ilimitada. 

Por outro lado, tais valores podem ser transgredidos. Ao passo que os tipos 

gráficos expandidos podem também ser vistos de modo positivo, proporcionando espaço 

para respirar, para movimentar, os tipos gráficos condensados podem ser tomados como 

superlotados, com espaços exíguos, e com movimento restringido. 

 
 

Figura 30 – A condensação e a expansão entre os tipos gráficos. 
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Inclinação 

 

A inclinação está relacionada com a diferença entre a tipografia “cursiva” e a 

tipografia “impressa” e, em alguns casos, com a inclinação das letras para a direita ou 

para a esquerda.  

Neste caso, o significado potencial recai nas ideias e valores associados à 

caligrafia e à impressão. Dependendo do contexto, este contraste pode significar a 

diferença entre “orgânico” e “mecânico”, “pessoal” e “impessoal”, “formal” e 

“informal”, “novo” e “antigo”, “produzido em massa” e “artesanal”. 

Cursiva IMPRESSA 
     

Figura 31 – A tipografia “cursiva” e a tipografia “impressa”. 
 

Curvatura 

 

A curvatura está relacionada com a ênfase à angularidade ou curvatura das formas 

das letras. Geralmente, as letras negritadas fornecem mais angularidade, enquanto a 

curvatura pode ser realizada pela diferença entre letras arredondadas e circulares ou 

predominantemente retas. 

Tais características possuem um potencial de significados ideacionais, 

fundamentados em nossa experiência de produzir formas angulares, retas, que exigem 

controle e movimentos decisivos, assim como formas arredondadas, que demandam um 

controle de movimento mais gradual e fluido. Sob este viés, circularidade pode sugerir 

suavidade, naturalidade, organicidade, e feminilidade; já a angularidade pode significar 

algo abrasivo, áspero, técnico, masculino. Ademais, os valores da angularidade 

frequentemente tem sido associados à modernidade, racionalidade e funcionalidade, ao 

passo que a modernidade tardia trouxe de volta as formas arredondadas. 

 
 

Figura 32 – A angularidade e a curvatura dos tipos gráficos. 
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Conectividade 

 

A conectividade refere-se ao grau em que as formas das letras encontram-se 

conectadas ou desconectadas umas às outras.  

A conectividade pode ser associada à caligrafia. A conexão externa entre as letras 

pode sugerir plenitude ou integração; em contraste, a desconexão externa entre as 

letras pode sugerir atomização ou fragmentação, e a desconexão interna pode transmitir 

um sentido depreciativo de inacabado ou descuidado, ou positivo de curso fácil. 

 
 

Figura 33 – Conexão e desconexão entre as letras. 
 

Orientação 

 

A orientação diz respeito à direção dos tipos gráficos, que pode ter uma dimensão 

horizontal, precisamente por serem achatados, ou alargados em direção vertical.    

O significado potencial da horizontalidade e da verticalidade deriva da nossa 

experiência de gravidade e do andar em posição ereta. Nesse sentido, a orientação 

horizontal pode sugerir “preguiça”, “solidez”, assim como “inércia”, “auto-satisfação”, 

enquanto a orientação vertical pode sinalizar “agilidade”, “busca da aspiração”, mas 

também “instabilidade”. 

 
 

Figura 34 – Dimensão horizontal e vertical dos tipos gráficos. 
 

Regularidade 

 

Este aspecto está relacionado com os contrastes entre tipos gráficos regulares e 

irregulares. A tipografia evidencia irregularidades através de uma aparente distribuição 

aleatória de características específicas, tais como variações em tamanho, peso, 

inclinação, localização irregular, e curvatura sem traços de ligação.  

Tais delineamentos possuem potenciais metafóricos, podendo por um lado 
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significar rebeldia, caos, ludicidade, espontaneidade e criatividade e, por outro lado, 

contrastar com a estrita disciplina da regularidade, sugerindo ordem, conformidade e 

controle. 

 
 

Figura 35 – Tipos gráficos regulares e irregulares. 
 

Aspectos não-distintivos 

 

A tipografia contemporânea tem desenvolvido uma série “de floreios”, ligaduras e 

outras adições que sugerem estilos feitos com certo capricho e particularidade, os quais 

também possuem o seu significado potencial, apontando, segundo van Leeuwen (2006), 

para a necessidade de trabalhos futuros que efetuem a exploração dos seus possíveis 

significados sociais. 

Uma vez apresentado o referencial teórico que norteará esta pesquisa, 

nomeadamente as ferramentas para a descrição e análise dos recursos visuais, segue no 

próximo capítulo o processo de seleção e descrição do corpus, bem como as ferramentas 

e os procedimentos metodológicos adotados para a realização do trabalho. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

 

CORPUS E METODOLOGIA 
 

 

 
 

Kress and van Leeuwen in their book Reading Images 
(1996) (…) offered a framework to describe the semiotic 
resources of images and analyse how these resources 
can be configured to design interpersonal meaning, to 
present the world in specific ways, and to realize 
coherence. They demonstrated and generated a series 
of semiotic network systems that show the semiotic 
resources of image in play and how discourses are 
articulated visually through the design of these 
resources. Together they set out to describe available 
choices and visual semiotic resources as having meaning 
potentials and to show how choices of visual semiotic 
resources can be used to communicate ideologies and 
discourses.  

 
Jewitt, 2009: 29 
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Este capítulo apresenta a metodologia adotada pela presente pesquisa, que 

envolve a escolha, o recorte, a descrição do corpus, bem como os procedimentos para a 

sua análise. À partida, são assinaladas as motivações para a escolha do corpus da 

pesquisa, justificando sua pertinência e explicitando seus recortes. Em seguida, são 

resgatadas as condições históricas e materiais de criação de cada um dos jornais 

analisados, sumarizando também os seus processos de produção, distribuição e consumo, 

por meio de pesquisas de caráter participante, bibliográfica e documental. 

Ulteriormente, é apresentado o arcabouço descritivo de análise, nomeadamente as 

categorias referentes aos significados composicionais, às cores e à tipografia. Por fim, 

são explicitados os métodos e procedimentos práticos do trabalho, com base na listagem 

das ações desenvolvidas face aos objetivos e perguntas de pesquisa, os quais serão 

oportunamente reiterados. 

 

 

 

4.1 Motivações para a escolha do corpus 

 

A opção por trabalhar com jornais impressos na presente investigação deve-se a 

dois fatores principais. O primeiro advém da demanda apontada pela linha de 

investigação do CEAUL, ao qual este trabalho encontra-se associado, de expandir as 

pesquisas em Semiótica Social e multimodalidade aplicadas aos estudos de mídia e 

comunicação visual, tendo em vista a incipiência de trabalhos com esse enfoque no 

contexto acadêmico português. O segundo fator decorre da importância indiscutível dos 

textos midiáticos na formação política e social da população, ao construir e reproduzir 

valores e crenças na sociedade (Bell, 1991).  

A escolha pela análise da primeira página de jornal deriva do fato de esta 

funcionar como a porta de entrada dos leitores, atuando como a unidade de significação 

com a qual primeiro se deparam (Ferreira Júnior, 2003). Além disso, a atual e crescente 

proeminência do modo semiótico visual no layout da primeira página de jornais tem 
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demandado, conforme apontam Kress & van Leeuwen (1998), o desenvolvimento de um 

método de análise que possibilite compreender os significados construídos através da 

integração de todos os modos semióticos empregados em layouts, textos eminentemente 

multimodais. 

Nestes termos, a presente investigação focaliza o estudo dos jornais diários 

portugueses tidos como “de referência” e de maior vendagem em Lisboa e região, quais 

sejam, o Diário de Notícias, o Correio da Manhã e o Público. No que tange ao processo 

de montagem do corpus, a escolha pelas edições de Sábado se deve ao fato de este ser 

um dos dias da semana de maior vendagem destes jornais – tratando-se, portanto, de um 

dia com edições valorizadas -, de acordo com o Departamento Comercial dos jornais em 

questão46. Cabe também mencionar que foi selecionado um corpus cujo período 

estivesse o mais próximo possível da normalidade na rotina de trabalho dos jornais, visto 

que grandes eventos esportivos ou políticos, por exemplo, podem eventualmente 

modificar a pauta diária dos veículos noticiosos em geral.   

Levando em conta que o objetivo central desta tese de doutoramento consiste em 

testar a aplicabilidade da abordagem multimodal e analisar a construção de significados 

sociais pelo layout de primeira página dos jornais de maior vendagem e 

representatividade em Portugal, o período de um mês pareceu minimamente suficiente 

para observar os padrões recorrentes de diagramação dos jornais a serem analisados. 

Com efeito, a atual investigação caracteriza-se pela abordagem qualitativa de 

pesquisa, em que o método deve adequar-se ao objeto de estudo. Enquanto a pesquisa 

quantitativa requer grandes amostras e uma série de recursos e técnicas estatísticas 

para classificar e analisar a realidade estudada, a pesquisa qualitativa trata da descrição 

e interpretação dos fenômenos que, embora sejam representativos de um corpus de 

extensão delimitada, podem apontar para significados sociais mais amplos. Dessa 

perspectiva, destaca-se que o tamanho relativamente pequeno da presente amostra foi 

decidido tendo em vista a possibilidade de submetê-lo a uma análise mais rica e 

exaustiva de seus elementos. 

                                                 
46Os Departamentos Comerciais do Diário de Notícias, Correio da Manhã e Público foram unânimes em 
apontar para o final de semana como o período de maior vendagem de seus respectivos jornais. 



116 
 

Esclarecidos esses pontos, a apresentação do corpus pode ser então realizada, a 

saber: a primeira página dos jornais portugueses Diário de Notícias, Correio da Manhã e 

Público, edições referentes aos dias 02, 09, 16 e 23 de Fevereiro de 200847.  

Na próxima seção, serão abordados os processos de produção, distribuição e 

consumo dos jornais que compõem o corpus desta tese de doutoramento. 

 

 

4.2 As condições históricas e materiais de produção, distribuição e consumo dos 

jornais Diário de Notícias, Correio da Manhã e Público 

 

As informações e dados relatados nesta seção são o resultado da fusão de três 

procedimentos técnicos de pesquisa: participante, bibliográfica e documental. A 

pesquisa participante se deu por meio de uma entrevista com um representante oficial 

de cada um dos jornais analisados, com a finalidade de descobrir quais são os dias de 

maior vendagem dos jornais, se há algum público-alvo, quais são os principais objetivos 

de cada um dos veículos noticiosos, entre outras questões gerais. Para obter as 

informações relativas à fundação, sede e direção dos jornais, bem como ao perfil geral 

dos seus respectivos leitores, recorreu-se à pesquisa de cariz bibliográfico, a partir de 

material já publicado em livros, e também de artigos e relatórios disponibilizados na 

Internet. Por fim, para a descrição da estrutura recorrente através da qual as notícias, 

seções e cadernos são organizados em cada jornal, adotou-se uma pesquisa de cunho 

documental, por meio da observação minuciosa das próprias edições analisadas. 

 

 

4.2.1 O jornal Diário de Notícias 

 

A primeira edição do Diário de Notícias veio a público pela primeira vez em 29 de 

Dezembro de 1864, sob a direção do tipógrafo Eduardo Coelho. Atualmente, o jornal tem 

                                                 
47 As capas das referidas edições podem ser visualizadas nos anexos desta pesquisa.  
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sua sede situada na Rua Gonçalo Cristóvão, 195-219, cidade do Porto. Sob a direção do 

jornalista João Marcelino (ex-diretor do jornal Correio da Manhã), o Diário de Notícias 

pertence hoje ao grupo Controlinveste, detentor dos jornais O Jogo, 24 Horas, Global, 

Jornal de Notícias, Ocasião, Evasões, Volta ao Mundo, além da rádio TSF e do canal 

privado Sport TV. 

O detentor da Controlinveste é Joaquim Oliveira, um antigo militar que começou 

a vida empresarial em Angola. Ao retornar a Portugal após o 25 de Abril, Joaquim 

Oliveira fundou em 1984 a Olivedesportos, uma empresa inicialmente voltada para a 

exploração da publicidade nos estádios de futebol. Posteriormente, a mesma empresa 

também entrou no mercado televisivo, negociando os direitos de transmissão de jogos. O 

empresário Joaquim Oliveira possui hoje um grande domínio do mercado desportivo, no 

qual o futebol destaca-se como um dos principais fatores de audiência na TV portuguesa 

(Denicoli & Sousa, 2007). Segundo Denicoli & Sousa (2007), a influência de Joaquim 

Oliveira é reforçada, ainda, por uma relação próxima com o então primeiro-ministro 

José Sócrates, em decorrência do jogo de interesses estabelecido entre ambos durante a 

campanha promovida para trazer o Euro 2004 para Portugal.  

Aos Sábados, o jornal traz as seguintes seções: A Grande Reportagem (reportagem 

aprofundada sobre algum tema de impacto e repercussão nacional ou internacional), 

ocupando cerca de quatro páginas; Actual (com uma pequena reportagem acerca de 

alguma temática de relevância para o país), com duas páginas; Opinião (traz o Editorial, 

as seções “Cartas” e “SMS DN”, ambas enviadas pelos leitores, o quadro “A semana 

por...”, com breves comentários sobre atores sociais da vida pública, o artigo de opinião 

referente à seção “O convidado”, as colunas “Canal Livre”, com temas da atualidade 

escritos pelo diretor do jornal João Marcelino, “Linha Directa”, com comentários de 

notícias internacionais feitos pelo jornalista Manuel Queiroz, os artigos especializados do 

padre e filósofo Anselmo Borges, Manuel Maria Carrilho, o investigador em biotecnologia 

João Miranda, e a banda desenhada do cartunista Bandeira), ocupando quatro páginas; 

Portugal (com acontecimentos vinculados predominantemente à pauta política nacional, 

as colunas “Elevador”, de Ana Sá Lopes, com breves comentários sobre ministros, 

“Varanda de São Bento”, escrita por Teresa Dias Mendes, “Café Central”, de João Pedro 
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Henriques, “Próximos capítulos”, da editora política Paula Sá, “A Vespa”, além de 

notícias sobre ações efetuadas pelo judiciário e pela polícia, educação, saúde, e artigos 

opinativos, a seção “Falar Claro”, com notícias, comentários e interpretações acerca de 

algum tema de relevância social), com aproximadamente 15 páginas; Mundo 

(geralmente com notícias sobre os atentados no Iraque, conflitos no Oriente Médio, 

Kosovo e Timor Leste, eleições políticas nos EUA, atualidades relacionadas a países da 

União Européia, e as colunas “Carta de...”, “Visto de Cá”, “Conflitos”, e “Ponto de 

Vista”, escritas por analistas acerca de temáticas da atualidade), ocupando cerca de dez 

páginas; Ciência (com notícias de divulgação científica, inovações tecnológicas e uma 

reportagem acerca de alguma pesquisa ou descoberta), ocupando duas páginas; 

Economia (com notícias sobre tecnologia e setor industrial do país, ações e cotações dos 

mercados internacionais, e a seção “Ideias de sucesso”), disposta em quatro páginas; 

Artes, trazendo em média três páginas de entrevistas e notícias relacionadas a cinema, 

música, literatura, bem como a programação cultural da semana no país; Iniciativas, 

página onde são indicadas as promoções, ofertas, e sorteios de produtos promovidos 

pelo Diário de Notícias; Informação, um mix de passatempos, notícias sobre musicais, 

exposições, teatro, obituários, previsão do tempo, jogos, farmácias de plantão, filmes 

em cartaz nos cinemas, a programação das TVs, disposta em cinco páginas; Opinião, com 

a seção “Provedor de Leitores”, onde figura o artigo escrito por Mário Bettencourt 

Resendes; Media, trazendo em três páginas notícias da televisão, magazines, Internet, e 

a coluna “Planeta Media” do professor de Teoria da Informação J. M. Nobre Correia; 

Pessoas, trazendo em duas páginas notícias relacionadas à vida privada de artistas 

famosos e celebridades; Estilo, com duas páginas sobre dicas e lançamentos da moda; e, 

por fim, a coluna “Um ponto é tudo”, de Ferreira Fernandes. 

Além destas seções, o jornal traz aos Sábados mais dois suplementos, um caderno 

e uma revista. O suplemento DN Gente, composto de seções como “Tema”, 

“Almanaque”, a coluna da escritora Ana Sá Lopes, “Perfil”, “Histórias”, “Música”, 

“Livros”, “Olhares”, “Memória”, “Entrevista”, “Família”, “Crônica”, a coluna do 

jornalista Eurico de Barros, “Internacional”, dispondo de entrevistas, reportagens e 

biografias de artistas e representantes de cargos públicos e políticos. O suplemento DN 



119 
 

Sport, por sua vez, traz seções como “Tema”, “Dossier”, “Internacional”, 

“Modalidades”, “Resumo”, “A semana que passou”, “Fotorreportagem”, e as colunas 

“Último Passe” de António Tadeia, “Football business” de Paulo Anunciação, “Golfe à 

semana”, de Nelson Ramalho, e “Olheiro”, de Luís Miguel Pereira, que traz atualidades, 

análises, entrevistas e reportagens sobre diversas modalidades desportivas, 

prevalecendo, sobretudo, a cobertura do futebol. O caderno DN Classificados oferece 

anúncios vinculados à compra e venda de automóveis e setor imobiliário, ofertas de 

empregos, e “Relax”. A revista NS‟ [Notícias Sábado], por seu turno, é uma 

newsmagazine composta por notícias, reportagens e entrevistas de significativa 

qualidade jornalística.  

Com relação ao perfil dos leitores do Diário de Notícias, observa-se a 

predominância do público masculino, compreendendo uma faixa etária entre 21 a 29 

anos, cuja classe social é a média/média.48 O Diário de Notícias tem periodicidade 

diária, com uma circulação anual média de aproximadamente 30.658 exemplares. Sua 

distribuição é nacional, incluindo as ilhas de fala portuguesa, e possui uma tiragem 

média anual de 47.385 exemplares49. Aos Sábados, o Diário de Notícias era então 

vendido a 1,20 euros em Portugal.  

 

 

4.2.2 O jornal Correio da Manhã 

 

Fundado em 19 de Março de 1979 pelo jornalista Vítor Direito, o Correio da Manhã 

tem sua sede situada em Lisboa, na Avenida João Crisóstomo, 72. Atualmente, o jornal 

encontra-se sob a direção de Octávio Ribeiro, e pertence desde 2000 ao grupo Cofina, 

holding que desenvolve atividades no campo dos conteúdos midiáticos. O grupo também 

possui o controle dos jornais Destak (distribuição gratuita) e do desportivo Record, além 

de diversas revistas. 

A entrada da Cofina no mundo dos mídia foi impulsionada pelo anúncio do 

                                                 
48 Marktest; Bareme Imprensa 2008 – 2ª Vaga, APCT Jan-Ago 2008. 
49 Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT) – Jan-Dez 2010. 
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empresário Joe Berardo, em 1999, de que iria vender a Investec (hoje denominada 

Cofina Media). O grupo, cuja vocação inicial era a indústria, decidiu entrar na área das 

comunicações ao perceber que havia a possibilidade de assumir o controle da emissora 

televisiva SIC, contudo, a tentativa não foi bem sucedida. (Silva, 2004). Desde então, o 

grupo tem anunciado o interesse em adquirir uma concessão para um canal generalista. 

Segundo Silva (2004), o grupo Cofina tem demonstrado interesse em comprar a RTP2, e 

já tem pronto, desde o início de 2007, um projeto para esse canal.  

Aos Sábados, o Correio da Manhã é composto pelas seguintes seções: a segunda 

página do jornal traz o “Correio de Hoje”, uma espécie de índice dos principais assuntos 

cobertos pelas seções do jornal, o editorial “Dia a Dia”, escrito pelos diretores-adjuntos 

do jornal, a coluna “Coisas do Circo”, do jornalista Emídio Rangel, duas enquetes sobre 

alguma notícia em voga, além da charge de Quiosque; Actualidade, caracterizada por 

uma pequena reportagem acerca de algum assunto relevante e atual, cujo cariz pode ser 

jurídico, educacional, político, etc., ocupando duas páginas; CM Reportagem, 

caracterizada por realizar uma reportagem aprofundada acerca de algum tópico 

geralmente polêmico, de importância e âmbito nacional, sendo disposta em quatro 

páginas; Portugal, que traz em seis páginas notícias sobre assassinatos, mortes, 

acidentes, crimes e acusações ocorridos no país; Leitores, trazendo duas páginas 

destinadas à participação efetiva dos leitores do jornal, incluindo as cartas do leitor 

“Correio do Leitor”, o gênero híbrido entre entrevista e opinião “O olhar de...”, bem 

como as seções “Frases da Semana”, “Acontece em...”, “Parabéns ao Leitor”, “Animais 

nossos amigos”, entre outros; Sociedade, dispondo em seis páginas notícias e 

reportagens predominantemente polêmicas e problemáticas de impacto nacional, 

tematizando principalmente questões ligadas à saúde, obras públicas, e ações 

empreendidas pela polícia e pelo judiciário; Ciência & Tecnologia, com duas páginas de 

curtas notícias sobre ciência e tecnologia, incluindo as seções “Datas da Ciência” e “CM 

Responde”; Promoção, página onde são indicadas as promoções, sorteios e concursos 

promovidos pelo jornal; Economia, com notícias sobre empregos, salários, bancos, 

cotações de moedas e mercados, além dos quadros “Economia Fecho”, “Agenda 

Mercado”, e a coluna “Confidencial”, tudo disposto em três páginas; Política, trazendo 
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geralmente duas páginas com notícias breves sobre a política nacional, precisamente 

sobre as ações de ministros, partidos políticos, bem como a seção “Política Fecho” e a 

coluna “Sinais de Futuro”, de Octavio Ribeiro; Debate, seção de duas páginas que conta 

com a opinião crítica de especialistas, como é o caso das seções “Correio de Senadores” 

e “Senhora Política”, ambas formadas através de um hibridismo entre os gêneros opinião 

e entrevista; Mundo, com quatro páginas de notícias breves focalizando países como 

EUA, Brasil, Kosovo, Oriente Médio, Espanha, França, Alemanha e Inglaterra, bem como 

a coluna “Ver Claro”, de José Mateus, e os quadros “Pessoas”, “Mundo Louco”, “Mundo 

Fecho”, e “A figura” (onde é apresentado algum ator social de projeção internacional); a 

página Passatempos, trazendo jogos variados; Agenda, página composta pelo boletim 

meteorológico e pelas farmácias de plantão no país; Cultura & Espetáculos, ocupando 

duas páginas, com breves notícias sobre o âmbito da música, da literatura, do teatro e 

do cinema, além de apresentar uma agenda cultural dos principais eventos da semana a 

ocorrer no país; Humor, página composta pelos quadros “O Bananal”, “Crónica de 

Bananalidades”, e “Top do Bananal” todos eles apresentando sátiras a personagens de 

projeção pública, sobretudo pertencentes ao domínio da política e do futebol; Desporto, 

onde prevalecem as notícias relacionadas ao futebol nacional e internacional, ocupando 

em geral quatro páginas; Televisão & Media, trazendo em três páginas breves 

informações sobre eventos e personalidades midiáticas, espetáculos, concertos, filmes 

em cartaz nos cinemas, a programação a ser exibida pelos canais de televisão e, por fim, 

a coluna “Bilhete Postal”, escrito por José Medeiros Ferreira. 

Além destas seções, o jornal ainda traz mais dois cadernos e uma revista. O 

caderno Sport, com cerca de 25 páginas, é composto de entrevistas e reportagens 

predominantemente sobre futebol, além dos quadros “Teste ao Leitor”, “Pé em riste”, 

“Por onde anda...”, “Golo Histórico”, “Roteiro TV” (programação de jogos na TV), 

Futebol Internacional (notícias e tabelas de campeonatos internacionais), “Futebol 

Lusófono” (notícias e tabelas de campeonatos internacionais), a crônica do jornalista 

João Querido Manha, as colunas “Visão Global”, de André Pipa, “Pontapé Saída”, de Luís 

Sobral, “Nu e Cru”, de Rui Santos, “Em Bolandas”, de Duarte Moral, e a coluna “Fora de 

Jogo”, de Marco Pereira, e “Bastidores”, de José Carlos Soares, além de uma charge 
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relativa ao futebol. Verificam-se, ainda, as seções “Sobre Rodas” e “Factos e Figuras”, 

ambos referentes a automóveis, “CM Radical”, com notícias e reportagens sobre 

modalidades desportivas radicais. O caderno Anúncios Classificados traz em quatro 

páginas informações sobre compra e venda de propriedades, automóveis, oferta de 

empregos, obituários, astrologia, convívio, publicidade e diversos. 

Em se tratando do perfil dos leitores, prevalece o público masculino, abrangendo 

uma faixa etária entre 25 a 34 anos, cuja classe social é a média-média e média-baixa.50 

O Correio da Manhã tem periodicidade diária, com uma circulação média anual de 

aproximadamente 129 mil exemplares. Sua distribuição é nacional, incluindo as ilhas de 

fala portuguesa, com uma tiragem média anual de 164.606 exemplares51. Em Portugal, o 

Correio da Manhã era então vendido aos Sábados a 1,25 euros.  

 

 

4.2.3 O jornal Público 

 

A primeira edição do Público veio às bancas em 5 de Março de 1990, sob a direção 

do jornalista Vicente Jorge Silva. O Público tem sua sede em Lisboa, na Rua Viriato, 13. 

Até finais de 2009, o diário encontrava-se sob a direção do jornalista José Manuel 

Fernandes, que então passou o cargo para as mãos da jornalista Bárbara Reis. 

Pertencente ao grupo empresarial português Sonae, o jornal Público integrou-se 

em 1991 à World Media Network, uma associação de diversos jornais de referência no 

mundo (o jornal alemão Suddeutsche Zeitung, o espanhol El País, o francês Libération, e 

o italiano La Stampa), com a qual publicou vários suplementos especiais. Durante algum 

tempo, o Público contou com participações no seu capital social de empresas de 

comunicação estrangeiras, nomeadamente as detentoras dos diários El País e La 

Repubblica. Hoje, o Público integra a sub-holding da Sonae para as áreas da 

comunicação, a Sonaecom, que tem uma forte presença em Portugal no mercado de 

telefonia móvel (Denicoli & Sousa, 2007). 

                                                 
50Marktest; Bareme Imprensa 2008, 2º relatório, Abr-Jun 2008. 
51 Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT) – Jan-Dez 2010. 
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As seções que compõem o primeiro caderno do Público aos Sábados apresentam-se 

na seguinte ordem: Destaque (trazendo uma reportagem aprofundada sobre algum tema 

de grande impacto para o país) disposta nas páginas iniciais do jornal; Portugal (onde 

prevalece a cobertura sobre política, saúde, cultura, educação, meio ambiente, polícia, 

ações e condenações efetuadas pelo Tribunal e Ministério Público), ocupando cerca de 

oito páginas; Mundo (em que predominam notícias sobre a crise econômica na África, 

atentados no Oriente Médio, conflitos no Kosovo e Timor, eleições políticas nos EUA, 

ações do G-8, divulgação científica, dentre outros acontecimentos relativos à UE), com 

aproximadamente sete páginas; Local (notícias específicas das cidades portuguesas), 

com cerca de três páginas; Classificados (trazendo propagandas, obituários, editais, 

ofertas de emprego, anúncios de vendas), ocupando cerca de três páginas; Desporto 

(onde predominam as notícias sobre o futebol referente a times portugueses, com 

resultados de jogos e classificações em campeonatos; ademais, é possível conferir uma 

breve cobertura de outras modalidades desportivas, tais como golfe, basquetebol, 

ciclismo, Fórmula 1, automobilismo, râguebi, entre outras), com cerca de cinco páginas; 

Economia (com notícias acerca das transações comerciais envolvendo os grandes 

conglomerados da Internet, cotação de moedas e de bolsas, negócios, tributações e 

mercado nacional) com aproximadamente quatro páginas; e Espaço Público (contendo o 

Editorial, as seções “Cartas ao Director” e “O Público Errou”, a coluna de José Pacheco 

Pereira, contando também com textos de outros colunistas, bem como artigos opinativos 

sobre assuntos da atualidade, com colunistas como São José Almeida, Francisco Teixeira 

de Mota, Vasco Pulido Valente, além da seção “Sobe e Desce”), geralmente contendo 

cerca de cinco páginas. 

O Público traz, ainda, o Caderno P2 e, aos Sábados, os suplementos Fugas e 

Digital. O Caderno P2, ou segundo caderno, possui cerca de 24 páginas, e inclui 

reportagens e curiosidades nacionais e internacionais de cariz científico, histórico e 

cultural; uma entrevista com algum expoente de âmbito cultural; cartoons e bandas 

desenhadas; as colunas de Catarina Portas, “Menos por Menos”, de Pedro Mexia, “A 

semana política”, de São José Almeida, “Olho Vivo”, de Eduardo Cintra Torres; uma 

reportagem especial sobre a temática da coleção promovida pelo jornal durante a 
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semana; as seções “Blogues em Papel” (em que são extraídos comentários de diversos 

blogues sobre um determinado fato ocorrido durante a semana), “Frases de Ontem”, 

“Pessoas” (contendo notícias curtas sobre celebridades e pessoas famosas), “Ficar” 

(trazendo receita culinária, a coluna “A minha TV” de Jorge Mourinha, sinopses de 

séries, competições desportivas, documentários e filmes a serem transmitidos pela TV, 

bem como toda a programação televisiva das emissoras portuguesas), “Sair” (trazendo 

toda a programação da semana relacionada ao teatro, cinema, arte, dança e música, 

informando também sobre as farmácias em serviço permanente), “Crianças” (composta 

pela programação infantil da semana, nomeadamente festas, teatro, dança, música, 

cinema, atividade e lançamento de livros); e, na última página, figuram passatempos 

como as “Cruzadas 7116”, “Bridge”, “Su Doku”, além da previsão meteorológica para o 

dia, e a seção “No Público on-line” (trazendo um vídeo de destaque, e as notícias mais 

lidas e as mais comentadas na Internet durante a semana). O suplemento Fugas, com 

aproximadamente 45 páginas, inclui reportagens e roteiros de visitas turísticas 

abordando, sobretudo, aspectos históricos, políticos, culturais e gastronômicos de um 

determinado local ou evento nacional ou internacional, bem como notícias sobre vinhos, 

bares e restaurantes novos, e os últimos lançamentos relativos a motores para carros e 

barcos de luxo. O suplemento Digital, por sua vez, trata de temas ligados à tecnologia, e 

possui cerca de 18 páginas. 

Quanto ao público-alvo do jornal, prevalecem os leitores de sexo masculino, de 

idade compreendida entre 25 a 34 anos, de classe social média-alta e média-média.52 O 

jornal tem periodicidade diária, com uma circulação média anual de aproximadamente 

34.239 exemplares. Sua veiculação se dá em todo o país, incluindo Espanha, e possui 

uma tiragem média anual de 50.176 exemplares53. Aos Sábados, a edição do Público 

vendida em Portugal custava então 1,25 euros. 

Uma vez feita a descrição dos jornais que integram o corpus desta pesquisa, a 

seção seguinte delineia o instrumental adotado para a sua análise. 

 

                                                 
52 Marktest; Bareme Imprensa 2008, 2º relatório, Abr-Jun 2008. 
53 Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação (APCT) – Jan-Dez 2010. 
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4.3 O arcabouço descritivo de análise 

 

4.3.1 A análise do layout à luz do sistema de significados composicionais 

  

O instrumental de análise do corpus desta pesquisa parte do método proposto por 

Kress & van Leeuwen (1996, 1998, 2006) para a análise da composição de textos 

multimodais, nomeadamente os recursos que realizam os “significados composicionais”. 

Tais significados estabelecem uma série de relações entre os elementos informacionais e 

semióticos, atribuindo-lhes coerência, ordem e hieraquias de importância, de acordo 

com a posição que ocupam na página. Para caracterizar esses significados potenciais da 

composição espacial e visual, Kress & van Leeuwen formulam três categorias: o “valor 

informacional”, a “saliência” e o “enquadre54”55.  

O valor informacional está relacionado com a significação atribuída aos elementos 

em função de sua localização na página, a partir do sistema Dado-Novo, Ideal-Real, e 

Centro-Margem. 

A saliência refere-se aos recursos empregados nos elementos da página para atrair 

a atenção do leitor, definindo também a trajetória de leitura e podendo estabelecer 

relações hierárquicas entre as mensagens. A saliência é engendrada por meio da 

disposição em perspectiva dos elementos em primeiro plano, de sobreposição, do 

tamanho relativo, do foco, de contrastes de cor e brilho, de cores fortes e intensas, de 

tons de luminosidade ou brilho, entre outros.  

Os recursos de enquadre conferem diferentes graus de conexão ou desconexão 

entre os elementos ou grupos de elementos dispostos na página, através da ausência ou 

presença de linhas de enquadre, espaços vazios entre os elementos, relações de 

contraste, descontinuidades de cor e brilho, continuidades ou similaridades de cor e 

formato visual, vetores formados pelos próprios componentes visuais, e relações de 

integração ou sobreposição entre elementos visuais e/ou textuais.  No que concerne aos 

recursos de conexão, convém destacar o importante papel desempenhado pela chamada 

                                                 
54Minha tradução de framing, visto que ainda não há um consenso acadêmico sobre a tradução deste 
termo para a língua portuguesa. 
55Estas categorias encontram-se detalhadamente descritas na seção 3.2.3 do capítulo teórico desta tese. 
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“rima visual”, formada pela integração de fontes, imagens e, sobretudo, cores 

semelhantes entre si na composição, combinando duas ou mais unidades informacionais. 

A Figura 36 apresentada abaixo sintetiza a rede de sistemas através da qual pode 

ser realizada a categoria referente aos significados composicionais: 

 
 

Figura 36 – Sistema de significados composicionais. Adaptado de Kress & van Leeuwen (1996: 223). 
 

Associados aos significados composicionais, figuram também os significados 

evocados pelos recursos semióticos concernentes às cores e à tipografia, em função dos 

quais Kress & van Leeuwen (2002) e van Leeuwen (2006, 2011), respectivamente, 

elaboraram um conjunto de categorias distintivas que, por sua vez, foram 

oportunamente aplicadas ao corpus.  

 

 

4.3.2 A análise do layout à luz do sistema paramétrico das cores 

 

As análises realizadas nesta tese também levam em conta as regularidades e os 

padrões no uso e nas qualidades das cores, a fim de revelar os seus significados 

potenciais. Para tanto, são aqui adotadas as seguintes categorias formuladas por Kress & 

van Leeuwen (2002) e van Leeuwen (2011): “brilho”, “saturação”, “pureza”, 
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“modulação”, “diferenciação”, e “temperatura”56.57  

A escala de brilho manifesta-se em um continuum que abrange desde a 

“luminosidade máxima” (branco) até a “luminosidade mínima” (preto). Esta escala 

corresponde aos significados simbólicos e sistemas de valores construídos a partir da 

experiência dos elementos claro versus escuro em cada cultura.  

A escala de saturação realiza-se por meio de um continuum que engloba desde a 

intensidade máxima do sentimento ou emoção proporcionado pela concentração da cor 

(“saturação máxima”) até a sua diluição máxima, em que sentimentos e emoções são 

neutralizados (“saturação mínima”).  

A escala de pureza configura-se em um continuum que se estende desde a 

“pureza máxima” trazida pelas cores primárias azul, vermelho e amarelo – e 

possivelmente associada à concepção de atrelamento à essência dos objetos, de suas 

técnicas, de suas ideologias e princípios – até o “hibridismo máximo”, este último 

associado ao ideário contemporâneo de descompromisso com a especificidade e o meio 

de expressão, o que permite a inter-relação entre diferentes recursos tecnológicos e 

também ideologias e propósitos comunicativos distintos (Santaella, 2005). 

A escala de modulação desenvolve-se através de um continuum que compreende 

desde as cores totalmente moduladas (“modulação máxima”) e com ricas texturas - sutis 

e fiéis aos detalhes e à rica textura da cor real -, até as cores planas e homogêneas 

(“modulação mínima”), transmitindo ideias básicas e simplificadas. 

A escala de diferenciação manifesta-se por meio de um continuum que abrange 

desde o uso da “monocromia”, ensejando singularidade, até o uso maximamente variado 

da paleta de cores, isto é, a “policromia”, sugerindo uma pluralidade de significados – 

que evidentemente podem variar conforme o contexto de uso. 

A escala de temperatura realiza-se em uma escala que compreende desde o azul 

(“cor fria”) até o vermelho (“cor quente”). O continuum frio-quente pode estar 

                                                 
56Minha tradução de brightness, saturation, purity, modulation, differentiation, temperature, 
respectivamente. Cumpre ressaltar que ainda não foi estabelecido um consenso oficial no âmbito 
acadêmico para a tradução em português dos referidos termos, ficando, neste caso, sob a 
responsabilidade da autora desta tese. 
57Sempre que se julgar necessário, a análise das cores recorrerá a conceitos e classificações concernentes  
ao sistema de modalidade, apresentado na seção 3.2.4. 
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associado a uma série de contrastes como “sedativo/estimulante” e 

“distanciamento/proximidade”. 

Tendo em conta que as pesquisas e o referencial teórico sobre as cores propostos 

pela abordagem multimodal à luz da Semiótica Social ainda se encontram em um estágio 

embrionário de desenvolvimento, realizou-se aqui uma tentativa de sistematizar, por 

meio de uma rede de sistemas, as categorias de análise propostas por Kress & van 

Leeuwen (2002), conforme indica a Figura 37 abaixo: 

 
 

Figura 37 – Sistema paramétrico das cores à luz da Semiótica Social. Adaptado de van Leeuwen (2011). 
 

 

4.3.3 A análise do layout à luz do sistema sociossemiótico das formas tipográficas 

 

As formas das letras podem sugerir associações metafóricas e transportar 

significados e, para caracterizar tais aspectos, a análise embasou-se nas seguintes 

categorias elaboradas por van Leeuwen (2006): “peso”, “expansão”, “inclinação”, 

“curvatura”, “conectividade”, “orientação” e “regularidade”58.  

                                                 
58Minha tradução de weight, expansion, slope, curvature, connectivity, orientation, regularity, 
respectivamente. Visto que ainda não foi estabelecido um consenso oficial no âmbito acadêmico para a 
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O peso corresponde ao grau de negrito (bold) empregado na letra. O aumento do 

peso é frequentemente utilizado para aumentar a saliência, o que pode engendrar 

significados ideacionais e interpessoais tanto positivos quanto negativos. 

A expansão está relacionada com a experiência de espaço entre os tipos gráficos, 

podendo ser próxima e condensada, ou ampla e expandida. Este recurso influencia 

diretamente na questão da legibilidade da página, bem como na oferta de espaço para a 

sistematização e reflexão acerca das informações. 

A inclinação refere-se à diferença entre a tipografia “cursiva” e “feita à mão” e a 

tipografia “impressa” e de “tipos gráficos” e, em alguns casos, à inclinação das letras 

para a direita ou para a esquerda. Dependendo do contexto, o efeito de contraste 

propiciado por este recurso pode significar a diferença entre “orgânico” e “mecânico”, 

“impessoal” e “pessoal”, “informal” e “formal”, “antigo” e “novo”, “artesanal” e 

“produzido em massa”.  

A curvatura está relacionada com a ênfase à angularidade ou curvatura das formas 

das letras. Em geral, as letras negritadas fornecem mais angularidade, enquanto a 

curvatura pode ser realizada pela diferença entre letras arredondadas e circulares ou 

predominantemente retas. Ao passo que a circularidade pode sugerir suavidade, 

naturalidade, fluidez e feminilidade; a angularidade pode ensejar abrasividade, técnica, 

controle e masculinidade. 

A conectividade refere-se ao grau em que as formas das letras encontram-se 

conectadas ou desconectadas umas às outras. A conexão entre as letras pode sugerir 

plenitude ou integração; já a desconexão entre as letras pode sugerir atomização ou 

fragmentação.  

A orientação concerne à direção dos tipos gráficos, que pode ter uma dimensão 

horizontal, precisamente por serem achatados, ou alargados em direção vertical. A 

orientação horizontal pode sugerir “preguiça”, “solidez”, “inércia” ou “auto-

satisfação”, enquanto a orientação vertical pode sinalizar “agilidade”, “busca da 

aspiração”, ou mesmo “instabilidade”. 

                                                                                                                                                                  
tradução em português dos referidos termos, a responsabilidade fica, neste caso, a cargo da autora desta 
tese. 
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A regularidade está relacionada com os contrastes entre tipos gráficos regulares e 

irregulares. A tipografia evidencia irregularidades através de uma aparente distribuição 

aleatória de características específicas, tais como variações em tamanho, peso, 

inclinação, localização irregular, e curvatura desprovida de traços de ligação. Tais 

delineamentos podem significar rebeldia ou ludicidade – contrastando, assim, com a 

estrita disciplina da regularidade. 

A Figura 38 apresentada a seguir sistematiza os aspectos sociossemióticos das 

formas das letras: 

 

 
 

Figura 38 – Sistema sociossemiótico das formas das letras. Adaptado de van Leeuwen (2006: 151). 

 

Cumpre salientar que, para a discussão dos resultados da análise, recorre-se, 

quando pertinente, a informações presentes no interior das edições analisadas, bem 

como à descrição do perfil de cada um dos jornais analisados, realizada na seção 4.2 
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deste capítulo. 

A seguir, serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados para a 

realização desta pesquisa. 

 

 

4.4 Os procedimentos metodológicos 

 

O primeiro passo para a realização da presente pesquisa consistiu na seleção e 

montagem do corpus, cujos critérios foram explicitados na seção 4.1 deste capítulo. As 

reproduções das páginas dos jornais analisados encontram-se em tamanho reduzido no 

capítulo 5, quando de suas respectivas análises, e em tamanho maior nos anexos. Cabe 

ressalvar que, por se tratar de jornal, a qualidade das imagens é bastante precária, se 

comparada às imagens dispostas nas páginas de revistas e cartazes, por exemplo.      

O segundo passo foi a realização de um levantamento prévio de informações 

importantes sobre os jornais, tais como público-alvo, tiragem e circulação – dados 

fundamentais para um conhecimento mais aprofundado do corpus. A coleta dessas 

informações foi feita, portanto, através de uma mesclagem de procedimentos de 

pesquisa, quais sejam, entrevistas presenciais (pesquisa participante), consulta a artigos 

e relatórios disponíveis em mídia impressa e online (pesquisa bibliográfica), além de 

incluir a observação de informações técnicas contidas nas edições dos jornais analisados 

(pesquisa documental). Cumpre mencionar que os jornais Diário de Notícias e Correio da 

Manhã demonstraram inicialmente certa indisponibilidade para responder às perguntas, 

cancelando vários agendamentos e eximindo-se de responder aos emails enviados. Após 

incessantes tentativas, conseguiu-se estabelecer um breve contato com cada um dos 

referidos jornais, porém ainda foi insuficiente para os propósitos investigativos acerca 

do corpus. Na tentativa de suprir a falta de informação negligenciada pelo Diário de 

Notícias e pelo Correio da Manhã, recorreu-se, então, a fontes bibliográficas e a textos 

e artigos disponíveis na Internet. Em contrapartida, o jornal Público atendeu com 

gentileza e prontidão às perguntas realizadas, além de ter disponibilizado através de 

email todos as informações que lhes foram requeridas.   
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Ulteriormente, foi iniciada a análise do corpus. Em princípio, foi feita a 

classificação das chamadas de primeira página do Diário de Notícias, Correio da Manhã e 

Público a partir das variáveis localidade, gêneros e formatos jornalísticos, e temática, 

com o intuito de perceber a relevância que cada um destes jornais atribui a tais 

aspectos. Em seguida, as ferramentas de análise relativas ao sistema de significados 

composicionais, apresentadas na seção 4.3 deste capítulo, foram aplicadas aos 

elementos visuais, nomeadamente o layout da primeira página das edições dos jornais 

em questão. Posteriormente, os layouts do corpus foram analisados segundo as 

categorias oferecidas pelos sistemas de cores e tipografia, respectivamente. Com isso, 

tentou-se depreender possíveis construções de significado e verificar a existência de 

eventuais padrões de ocorrência tanto no âmbito das cores e, a seguir, no domínio das 

fontes tipográficas configurados na primeira página de cada um dos jornais analisados. 

Em tempo, cabe assinalar que a proposta metodológica para a análise do corpus 

deve ser compreendida como indicação e ponto de partida embasada nas reflexões 

acerca do objeto de pesquisa. Desta perspectiva, os passos metodológicos foram 

apresentados separadamente para cada uma das perguntas que norteiam a atual tese de 

doutoramento. 

Com a finalidade de responder às perguntas “Como o layout da primeira página 

dos jornais mais lidos e/ou tidos como „de referência‟ em Portugal pode construir 

significados sociais à luz dos significados composicionais?”, “Quais são os significados 

sociossemióticos reproduzidos pelo sistema paramétrico das cores em cada um dos 

jornais analisados?”, “Que significados sociossemióticos são configurados pelo sistema 

paramétrico de formas tipográficas no corpus analisado?” e “Seria possível apontar para 

tendências e detectar divergências e/ou semelhanças entre o Diário de Notícias, Correio 

da Manhã e Público - em termos de posicionamento ideológico, propósito comunicativo, 

e construção da identidade social dos leitores - a partir da análise da composição visual 

da primeira página de cada um dos jornais analisados?”, foram seguidas as etapas 

indicadas abaixo:  

 

1) No capítulo referente à análise e discussão dos dados, realizou-se inicialmente 



133 
 

a classificação das chamadas de primeira página das edições dos jornais em análise, a 

partir das variáveis localidade, gêneros, formatos jornalísticos e temática predominante. 

Em seguida, foram aplicadas ao corpus as categorias concernentes ao sistema de 

significados composicionais, incluindo o sistema de cores e recursos tipográficos, a fim 

de se descrever e discutir as estruturas de significados sociais representadas pelos 

recursos semióticos visuais configurados no layout da primeira página de cada um dos 

jornais analisados.   

2) No capítulo correspondente às conclusões da tese, foi desenvolvida uma 

avaliação geral quanto à aplicabilidade dos princípios teóricos e metodológicos 

adotados, quanto à pertinência da escolha e dos recortes no corpus face aos objetivos 

delineados, além de discutir os resultados observados em cada um dos jornais em 

relação às perguntas iniciais de pesquisa, evidenciando suas principais características, os 

pontos convergentes e divergentes no que diz respeito à (re) produção de significados 

sociais, propósito comunicativo, posicionamento ideológico e orientação na formação da 

identidade social dos seus leitores. 

3) Encerrando a pesquisa, foi elaborada uma breve apreciação crítica das 

tendências suscitadas pelos jornais analisados, além de um comentário conclusivo, onde 

foram apontadas as limitações e dificuldades mais determinantes do trabalho, as 

possibilidades de contribuição para o nicho disciplinar ao qual o trabalho encontra-se 

afiliado, e as possíveis pesquisas futuras evocadas pela presente investigação. 

 

Com base nos procedimentos metodológicos e analíticos listados acima, o capítulo 

seguinte apresenta a análise e a discussão dos dados.  
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CAPÍTULO 5 
 

 

 

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

 
 
Uma civilização democrática só se salvará a si própria se 
tornar a linguagem da imagem um estímulo para a 
reflexão crítica, não um convite à hipnose. 
 

Umberto Eco, 2006 
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Neste capítulo, as chamadas da primeira página das edições dos jornais que 

compõem o corpus desta pesquisa são classificadas em função das variáveis localidade, 

gêneros, formatos jornalísticos e temática. Em seguida, os layouts das referidas edições 

são descritos e analisados segundo os sistemas sociossemióticos de significados 

potenciais da composição visual, das cores e, por fim, da tipografia.  

 

 

 

5.1 Classificação das chamadas sob o viés da localidade, dos gêneros, formatos 

jornalísticos e temática  

 

A classificação das chamadas de primeira página pode muitas vezes revelar dados 

interessantes acerca do perfil e posicionamento ideológico dos jornais. Ao longo dessa 

tarefa, observou-se que cada um dos jornais em questão atribui diferentes designações 

editoriais ou temáticas a seus eventos, razão pela qual se fez necessária a elaboração de 

uma tabela classificatória comum para os três jornais analisados59. Desta perspectiva, 

cada tabela é composta pela categorização em termos da localidade onde o 

acontecimento reportado ocorreu, dos tipos de gêneros e formatos jornalísticos aos 

quais o evento pertence e, por fim, do predomínio de um propósito comunicativo ou 

temática na chamada, visto que na maioria das vezes pode ocorrer a transversalidade de 

temas em uma só notícia. Em virtude dessa transversalidade, Fidalgo (2004: 1) sublinha 

que as notícias aparecem organizadas e classificadas por áreas ou grupos temáticos, 

definidos com maior ou menor precisão pelos jornais portugueses. Cumpre ainda 

esclarecer que a denominação Polícia & Judiciário (I) diz respeito às chamadas sobre 

mortes, atentados, acidentes, consumo de drogas, roubos, assaltos, agressões, ou seja, 

tudo aquilo que de certa forma englobe atos de violência ou que possa resultar em risco 

de morte ou danos psicológicos para os envolvidos. Já em Polícia & Judiciário (II) estão 

                                                 
59Ressalte-se que essa classificação das chamadas de primeira página foi feita para fins estritamente 
metodológicos, na tentativa de realizar um agrupamento de temáticas comum a todos os jornais 
analisados. 
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enquadradas as chamadas que tratam sobretudo de indivíduos pertencentes à esfera do 

poder público e privado, tais como políticos, empresários ou mesmo membros do sistema 

judiciário responsáveis por atos de agressão, fraude e corrupção, incluindo também 

crimes econômicos cometidos contra a administração ou patrimônio públicos e privados. 

Feitas essas considerações, é possível dar início às classificações a que esta seção se 

propõe realizar. 

A seguir, a Tabela 1 demonstra em números absolutos e percentuais a classificação 

das chamadas de primeira página das edições analisadas do Diário de Notícias: 

 
 

 
DN 02/02/08 

 
DN 09/02/08 

 
DN 16/02/08 

 
DN 23/02/08 

 
 

LOCALIDADE 

Nacional 8          72,73% 7            77,78% 6              75% 8          88,89% 

Internacional 3          27,27% 2            22,22% 2              25% 1          11,11% 

 
 

GÊNEROS 
INFORMATIVOS 

Notícia 6          54,55% 5            55,55% 5           62,5% 5          55,55% 

Reportagem 5          45,45% 2            22,22% 3           37,5% 3          33,33% 

Entrevista 0               0% 2            22,22% 0               0% 1          11,11% 

 
GÊNEROS 

OPINATIVOS 

Artigo 0               0% 0                 0% 0               0% 0               0% 

Coluna 0               0% 0                  0% 0               0% 0               0% 

 
 
 
 
 
 

TEMÁTICAS 

Política 2          18,18% 0                  0% 2              25% 0               0% 

Economia 1           9,09% 0                  0% 0               0% 2          22,22% 

Educação 0               0% 1            11,11% 0               0% 1          11,11% 

Saúde 2          18,18% 1            11,11% 0               0% 1          11,11% 

Polícia & Judiciário (I) 2          18,18% 2            22,22% 3           37,5% 2          22,22% 

Polícia & Judiciário (II) 1           9,09% 1            11,11% 1           12,5% 1          11,11% 

Ciência & Tecnologia 0                0% 0                  0% 0               0% 0               0% 

Esporte 1           9,09% 1            11,11% 0               0% 1          11,11% 

Cultura 1           9,09% 1            11,11% 1           12,5% 0                0% 

Religião 1           9,09% 0                  0% 0               0% 0               0% 

Conflitos internacionais 0                0% 1            11,11% 1           12,5% 1          11,11% 

Gastronomia 0                0% 0                  0% 0               0% 0              0% 

Turismo 0               0% 0                  0% 0               0% 0              0% 

Meio Ambiente 0               0% 0                  0% 0               0% 0              0% 

Transportes 0               0% 1            11,11% 0                0% 0              0% 
 

Tabela 1 – Classificação em números absolutos e percentuais das chamadas de primeira página do Diário de 
Notícias em função da localidade, dos gêneros e formatos jornalísticos, e da temática predominante. 

 

Na primeira página das edições analisadas do Diário de Notícias prevalecem as 

chamadas nacionais e, ao contrário dos jornais Correio da Manhã e Público, não 

aparecem chamadas contendo gêneros opinativos em sua primeira página. Desse modo, 

não se observa ênfase à avaliação de analistas ou especialistas sobre aspectos da 

conjuntura social e política do país ou do mundo, quiçá com o intuito de não gerar 

conflitos ou de posicionar-se de modo mais neutro diante dos leitores. Já as chamadas 

sobre reportagens possuem alto teor de ocorrência e com temáticas diversificadas (tais 
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como “eleições nos EUA”, “carnaval no Brasil”, “António Arnaut contra a política de 

saúde”, “criminalidade e conflitos entre jovens da periferia”, “a construção de uma 

ponte pelo governo”, “o estatuto artístico do graffiti”, “a independência do Kosovo”, 

“os últimos avanços médicos em Portugal”, “mortes por encomenda”, e “muçulmanos 

unidos contra fanáticos”), sinalizando, portanto, a importância conferida por parte do 

DN a esse tipo de formato jornalístico. 

Embora com baixa frequência percentual, cumpre assinalar as chamadas sobre 

entrevistas, nas quais figuram entrevistados pertencentes ao âmbito da política ou do 

judiciário – o que aponta para a tendência por parte do jornal de dar voz e relevância 

aos grupos hegemônicos de poder. 

Quanto às temáticas presentes na primeira página do DN, o tema Polícia & 

Judiciário (I) aparece em maior número percentual, sugerindo assim certa orientação 

para a abordagem de assuntos ligados a mortes, roubos, violência e criminalidade, e 

eximindo-se de focalizar o papel das instituições, o que estimularia o debate e a 

reflexão sobre políticas públicas de segurança ou planos sociais para a redução da 

marginalidade, por exemplo. Em seguida, sobressaem Saúde e Política e, em menores 

proporções, Esporte, Cultura, Conflitos internacionais, Polícia & Judiciário (II) e 

Economia. Assim como no Público, a temática dos Transportes também é apresentada 

pelo DN em uma de suas primeiras páginas, sugerindo certa ênfase conferida a esse 

assunto. 

Os números absolutos e percentuais referentes à classificação das chamadas de 

primeira página das edições analisadas do Correio da Manhã são mostrados pela Tabela 2 

abaixo:  

 

 

 

 

 

 



138 
 

  
CM 02/02/08 

 
CM 09/02/08 

 
CM 16/02/08 

 
CM 23/02/08 

 
 
LOCALIDADE 

Nacional 11              100%        11           100% 11           100% 10           100% 

Internacional 0                   0% 0                0% 0                0% 0                0% 

 
 
GÊNEROS 
INFORMATIVOS 

Notícia  6            54,53%       8          72,73% 7          63,63% 8              80% 

Reportagem 2            18,18% 2          18,18% 2          18,18%    1              10% 

Entrevista 2            18,18% 0                0% 1           9,09% 1              10% 

 
GÊNEROS 
OPINATIVOS 

Artigo 0                   0% 0                0% 0                0% 0                0% 

Coluna 1              9,09% 1           9,09% 1           9,09%   0                0% 

 
 
 
 
 
 
TEMÁTICAS 

Política 1              9,09% 2          18,18% 2          18,18% 1              10% 

Economia 1              9,09% 1           9,09% 0               0% 1              10% 

Educação 0                   0% 1           9,09% 0                0% 0                0% 

Saúde 1              9,09% 0                0% 0                0% 1              10% 

Polícia & Judiciário (I) 5            45,45% 4          36,36% 3          27,27% 0                0% 

Polícia & Judiciário (II) 0                   0% 1           9,09% 1           9,09% 4              40% 

Ciência & Tecnologia 0                   0% 0                0% 0                0% 0                0% 

Esporte 2            18,18% 2          18,18% 5          45,45% 3              30% 

Cultura 1              9,09% 0                0% 0                0% 0                0% 

Religião 0                   0% 0                0% 0                0% 0                0% 

Conflitos internacionais 0                   0% 0                0% 0                0% 0                0% 

Gastronomia 0                   0% 0                0% 0                0% 0                0% 

Turismo 0                   0% 0                0% 0                0% 0                0% 

Meio Ambiente 0                   0% 0                0% 0                0% 0                0% 

Transportes 0                   0% 0                0% 0                0% 0                0% 
 

Tabela 2 – Classificação em números absolutos e percentuais das chamadas de primeira página do Correio 
da Manhã em função da localidade, dos gêneros e formatos jornalísticos, e da temática predominante. 

 

Na primeira página das edições analisadas do Correio da Manhã, as chamadas 

nacionais recebem prioridade máxima, contando com uma frequência total de 100%, 

privilegiando, desse modo, os eventos relacionados com o país e com os portugueses. O 

gênero opinativo aparece associado a análises de especialistas sobre a política nacional; 

as entrevistas, por seu turno, geralmente estão ligadas a personagens do âmbito do 

esporte, sobretudo do futebol. O caderno especial Sport aparece, inclusive, na primeira 

página de todas as edições analisadas. Tais ocorrências podem ser vistas como 

sintomáticas do posicionamento do jornal: se por um lado o CM tenta orientar os seus 

leitores para a esfera do debate e da crítica aos feitos e acontecimentos pertencentes 

ao domínio da política através das colunas de especialistas; por outro lado, proporciona 

ao leitor o relaxamento e o entretenimento suscitados pelas notícias esportivas e suas 

entrevistas.   

As chamadas de reportagens têm uma frequência percentual significativa, 

abordando especificamente temáticas relativas à “saúde pública”, “carnaval”, 

“corrupção no sistema judiciário”, “obras públicas em escolas”, “fraudes bancárias”, 
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“consumo de drogas”, e “à polêmica das casas assinadas irregularmente pelo então 

primeiro-ministro Sócrates”. As temáticas Polícia & Judiciário (I) e (II) e também Esporte 

sobressaem em termos percentuais de frequência, seguidos de Política e Economia, 

respectivamente – o que vem a reforçar o valor concedido não só ao entretenimento e 

ao sensacionalismo por parte do jornal, mas também à crítica, à denúncia, e à vigilância 

dos poderes político e judiciário. 

A classificação das chamadas de primeira página das edições analisadas do Público 

em números absolutos e percentuais é demonstrada pela Tabela 3 abaixo: 

 PÚBLICO 
02/02/08 

PÚBLICO 
09/02/08 

PÚBLICO 
16/02/08 

PÚBLICO 
23/02/08 

 
LOCALIDADE 

Nacional 5         55,6% 5            50% 8            72,73% 6         66,67% 

Internacional 4         44,4% 5            50% 3            27,27% 3         33,33% 

 
 

GÊNEROS 
INFORMATIVOS 

Notícia 6        66,67% 5            50% 5            45,45% 6         66,67% 

Reportagem 3        33,33% 3            30% 4            36,36% 3         33,33% 

Entrevista 0             0% 0             0% 0                 0% 0              0% 

 
GÊNEROS 

OPINATIVOS 

Artigo 0              0% 1            10% 1              9,91% 0              0% 

Coluna 0              0% 1            10% 1             9,91% 0              0% 

 
 
 

 
 
 

TEMÁTICAS 

Política 1        11,11% 1            10% 1             9,91% 0               0% 

Economia 2        22,22% 1            10% 1             9,91% 2          22,22% 

Educação 0              0% 1            10% 1              9,91% 1          11,11% 

Saúde 0              0% 1            10% 0                 0% 1          11,11% 

Polícia & Judiciário (I) 0              0% 0              0% 0             0% 0               0% 

Polícia & Judiciário (II) 1         11,11% 0              0% 1             9,91% 1         11,11% 

Ciência & Tecnologia 1         11,11% 0               0% 2         18,18% 1          11,11% 

Esporte 0              0% 0               0% 0               0% 0                0% 

Cultura 0              0% 2              20% 2          18,18% 1          11,11% 

Religião 1        11,11% 2              20% 0                0% 0               0% 

Conflitos internacionais 1        11,11% 1             10% 0                 0% 2         22,22% 

Gastronomia 1        11,11% 0               0% 1            9,91% 0               0% 

Turismo 1        11,11% 1              10% 0                0% 0               0% 

Meio Ambiente 0              0% 0               0% 1            9,91% 0               0% 

Transportes 0              0% 0               0% 1            9,91% 0               0% 
 

Tabela 3 – Classificação em números absolutos e percentuais das chamadas de primeira página do Público 
em função da localidade, dos gêneros e formatos jornalísticos, e da temática predominante. 

 
 

Na primeira página das edições analisadas do Público predominam as chamadas 

nacionais, embora as internacionais também tenham uma considerável percentagem, 

assim como observado no DN. Ademais, o jornal privilegia a reportagem (nomeadamente 

“certas irregularidades praticadas pelo então primeiro-ministro José Sócrates”, 

“problemas no sistema público de saúde”, “contestações à política educacional”, “o 

problema do desemprego”, e “críticas à uma obra pública inaugurada pelo governo”), 

tipo de texto jornalístico pertencente ao gênero informativo, que também é explorado 



140 
 

em seus suplementos especiais Fugas (reportagens sobre Turismo) e Digital (reportagens 

sobre tecnologia, Internet e mercado digital), bem como colunas que analisam 

criticamente temas relacionados com a conjuntura social do país ou do mundo. 

Distintamente dos outros dois jornais, não houve ocorrências do formato entrevista em 

sua primeira página – tipo de representação dos fatos orientada, nesse sentido, para a 

ênfase na abordagem mais aprofundada e/ou analítica dos fatos proporcionada pela 

reportagem e pelos artigos opinativos, ao invés do relato centrado nas declarações do 

indivíduo entrevistado, como é o caso da entrevista.  

A presença de temáticas relacionadas ao Turismo, Gastronomia, Transportes, 

Religião e Meio Ambiente apontam para uma cobertura plural e diversificada de notícias. 

Temáticas ligadas à Economia, Ciência & Tecnologia, Cultura e Conflitos internacionais 

(esta última relativa sobretudo à independência do Kosovo) aparecem com mais 

frequência, seguidos de Política, Educação e Polícia & Judiciário (II). Ao contrário dos 

demais jornais analisados, chamadas com temáticas sobre Esporte e Polícia & Judiciário 

(I) não são contempladas pelas primeiras páginas em questão do Público, sinalizando, 

desse modo, mais prioridade atribuída à vigilância, denúncia e crítica do poder público 

em detrimento dos temas voltados para o entretenimento ou o sensacionalismo. 

Para resumir, os Gráficos 1, 2 e 3 apresentados a seguir trazem a média 

percentual dos dados obtidos em cada um dos jornais analisados, a fim de facilitar a 

compreensão e a comparação realizada nesta seção:  

 
 

GRAFICO 1 – Média percentual das chamadas nacionais e internacionais presentes na primeira página das 
edições que compõem o corpus da tese.  

 

Como mostra o Gráfico 1 acima, a primeira página do CM possui maior frequência 
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de chamadas nacionais (100%) em relação ao DN (±78%) e ao Público (±61%). Com efeito, 

chamadas internacionais não ocorrem na primeira página do CM, ao passo que no Público 

possuem uma frequência aproximada de 38% e, no DN, de quase 20%. 

 
 

Gráfico 2 - Média percentual das chamadas da primeira página das edições que compõem o corpus da tese, 
em termos de gênero informativo e informativo, bem como seus formatos.  
 
 

Conforme indica o Gráfico 2 acima, o DN não possui ocorrências de gêneros 

opinativos em sua primeira página, dando mais prioridade aos gêneros informativos, tais 

como a notícia (±57%), a reportagem (±34%), e a entrevista (±8%). Já o Público prioriza, 

para além dos gêneros informativos notícia (±57%) e reportagem (±33%), o formato 

coluna (±5%), pertencente à categoria dos gêneros opinativos. Os gêneros informativos 

notícia (±67%), reportagem (±16%), e entrevista (±9%) - este último com mais frequência 

em relação ao DN - também recebem alta prioridade pelo CM, bem como o gênero 

opinativo coluna (±7%), com maior percentagem em relação ao Público. 

 
 

Gráfico 3 - Média percentual das chamadas de primeira página das edições que compõem o corpus da tese, 
classificadas a partir do predomínio de uma temática. 
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O Gráfico 3 mostrado acima apresenta, de modo comparativo, as frequências 

percentuais das temáticas trazidas pela primeira página de cada um dos jornais em 

análise. No que concerne ao CM, preponderam as temáticas vinculadas ao Esporte 

(±28%), Polícia & Judiciário (I) (±27%) e Polícia & Judiciário (II) (±14%). O DN confere 

mais prioridade às temáticas Polícia & Judiciário (I) (±25%) e (II) (±11%), assemelhando-

se ao CM e, ademais, às temáticas Política (±11%) e Saúde (±10%). Já a primeira página 

do Público parece atribuir relevância à cobertura plural das notícias, ligadas sobretudo 

às temáticas da Economia (±16%), Cultura (±12%), Conflitos internacionais (±11%), 

Ciência & Tecnologia (±10%), Religião (±8%), Educação (±8%), Política (±8%), além de 

outras temáticas não abordadas pelos outros jornais, tais como Gastronomia (±5%), 

Turismo (±5%) e Meio Ambiente (±2%). Ressalta-se, ainda, a inexistência de chamadas 

sobre Esporte, ou que se relacionem com atos de violência, risco de morte, e danos 

psicológicos para os participantes envolvidos (Polícia & Judiciário (I)). 

A próxima seção focaliza a análise dos significados composicionais da primeira 

página dos jornais abordados por esta tese. 

 

 

5.2 Os significados composicionais configurados no layout da primeira página dos 

jornais Diário de Notícias, Correio da Manhã e Público 

 

Nesta seção, os jornais são analisados, descritos e discutidos com base nos 

significados composicionais, a partir da seguinte ordem: valor informacional, saliência e 

enquadre. 

 

5.2.1 Valor informacional 

 

O valor informacional está relacionado com os significados sugeridos pelos 

elementos informacionais em função de sua localização na página - esquerda/direita, 

topo/base. A seção seguinte inicia a aplicação desse sistema a partir da análise do 
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domínio do Dado nos jornais em questão. 

 

5.2.1.1 O domínio do Dado  

 

O domínio do Dado está associado ao lado esquerdo da página, apresentando as 

informações como já conhecidas pelo leitor. A Figura 39 abaixo apresenta a primeira 

página do DN de 02/02/08, com foco nesse domínio:  

 
 

       Figura 39 – O domínio do Dado no DN 02/02/08. 

 

Nesta edição, o domínio do Dado encontra-se predominantemente associado à 

chamada sobre a reportagem internacional “Holocausto proibido no Carnaval do Brasil”, 

composta pela fotografia de vários bonecos carbonizados, fazendo uma alusão aos 

campos de concentração judeus, apresentando, por um lado, a festa do Carnaval e o 

Holocausto como acontecimentos familiares aos leitores e, por outro, enfatizando o 

caráter polêmico do assunto versado como ponto de partida para a leitura das 

mensagens da página. 

A Figura 40 mostra a primeira página da edição de 09/02/08 do DN: 

 
 

           Figura 40 – O domínio do Dado no DN 09/02/08. 
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O domínio do Dado desta edição traz as chamadas “Tribunal trava avaliação de 

professores” e “Guerra volta a vencer World Press Photo”, esta contendo a imagem de 

“(…) um soldado norte-americano abrigando-se, esgotado, num bunker, no 

Afeganistão60”. Nesse sentido, o jornal parece ensejar as temáticas da Educação no 

âmbito nacional e da Cultura em nível internacional, respectivamente, com teor de 

inquestionabilidade e como partes do senso comum dos leitores.  

A primeira página da edição de 16/02/08 do DN é indicada pela Figura 41: 

   
          

               Figura 41 – O domínio do Dado no DN 16/02/08. 
 

A maior parte do domínio do Dado é ocupada aqui pela chamada da reportagem 

“Grandes da Europa aceleram independência do Kosovo”, acompanhada da imagem de 

uma menina com uma mochila a andar por uma rua em cuja parede está escrito  “Free-

Kosova” por meio de graffiti, com formas e cores que remetem ao logotipo da “Coca-

Cola”. Nesse sentido, o DN tende a apresentar o recurso à reportagem e à apresentação 

da temática dos Conflitos internacionais como uma prática habitual do jornal, bem como 

o processo de independência e (re) construção do Kosovo – quiçá simbolizados pela 

representação da criança, tradicionalmente associada a conceitos de liberdade e 

esperança - como um assunto consensualmente aceito entre os leitores. Paralelamente, 

o cenário constituído pela descrição “Free-Kosovo” através do formato visual da “Coca-

Cola” – um dos maiores símbolos culturais da hegemonia dos EUA no mundo – parece 

reforçar o foco na independência do Kosovo, já reconhecida pelos EUA em 2008, mas 

ainda não admitida oficialmente pela Rússia.    

                                                 
60Edição do DN de 09/02/2008, p.57. 
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A primeira página da edição de 23/02/08 do DN é mostrada pela Figura 42, 

indicada a seguir: 

  
 

         Figura 42 – O domínio do Dado no DN 23/02/08. 
 

Em relação a esta edição, é possível perceber que o domínio do Dado mostra-se 

com muito mais espaço que o domínio do Novo61, apresentando as chamadas “Pilotos do 

avião que caiu eram filhos de madeirenses”, “Mãe que matou filho fica em liberdade”, 

ambas da temática Polícia & Judiciário (I), bem como “Pinto da Costa acusa Maria José 

Morgado”, da temática Esporte. Ademais, assinala-se nesse domínio a chamada da 

temática Conflitos internacionais “Rússia ameaça usar a força no Kosovo”, em cuja foto 

é possível visualizar jovens sérvios com bandeiras russas protestando contra o processo 

de independência do Kosovo, e a chamada “Governo divulga os cursos do desemprego”, 

da temática de Educação. Esse tipo de configuração pode sugerir que o jornal apresenta 

tais notícias, de teor negativo e polêmico, como incontestáveis e já consensualmente 

assimiladas pelo público. 

A Figura 43 abaixo indica o domínio do Dado na primeira página da edição de 

02/02/08 do CM:  

                                                 
61Embora alguns layouts de primeira página de jornais não possuam uma configuração simétrica e precisa 
em termos de valor informacional, Kress & van Leeuwen (1998: 190) não desconsideram os seus 
significados dos elementos em função de sua localização prevalecente (esquerda/direita, topo/base) na 
página. 
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         Figura 43 – O domínio do Dado no CM 02/02/08. 

 

O domínio do Dado desta edição é predominantemente ocupado pela chamada 

“Morte em bomba de gasolina sem castigo”. Com base nessa disposição, o CM apresenta 

a informação vinculada à temática Polícia e Judiciário (I), com enfoque na impunidade, 

como parte da cultura do jornal e como um tópico familiar aos seus leitores.  

A seguir, a Figura 44 traz a primeira página da edição de 09/02/08 do CM:  

 
       Figura 44 – O domínio do Dado no CM 09/02/08. 

 

Nesta edição, a informação visual do domínio do Dado, ao ocupar uma proporção 

espacial muito maior que o domínio do Novo, mostra-se como mais importante e atrativa 

na página. Desse modo, o referido domínio traz a chamada da reportagem “Juíza acusa 

DIAP do Porto”, disposta em uma estrutura Dado-Ideal e com uma pequena foto do rosto 

de Pinto da Costa ao topo; e também a chamada “Um mês em coma por causa de pílulas 

de emagrecer”, localizada em uma estrutura Dado-Real e contendo a foto da senhora 

vítima das pílulas a acenar com as mãos para o espectador, após sua recuperação. A 

partir desse tipo de configuração, pode-se sugerir que o jornal tende a apresentar as 
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informações sobre acusações e condenações relativas às temáticas Polícia & Judiciário 

(I) e (II) como informações pertencentes à própria cultura do jornal e como habituais aos 

leitores. 

A Figura 45 abaixo mostra a primeira página da edição de 16/02/08 do CM: 

 
           Figura 45 – O domínio do Dado no CM 16/02/08. 

 

Ao contrário da edição anterior, o domínio do Dado apresenta um espaço reduzido 

em relação ao domínio do Novo. Neste caso, o domínio do Dado aparece ocupado pelas 

chamadas “27 árbitros alvo de processos no 'Apito Dourado'”, contendo uma pequena 

ilustração de um apito, “Pimenta apanha 4 anos de pena suspensa”, com uma pequena 

imagem do referido participante, e “Oscar Cardozo pede desculpa a Camacho”. Desse 

modo, o CM tende a apresentar como familiares a seus leitores notícias sobre processos, 

prisões e futebol, pertencentes às temáticas Polícia & Judiciário (II) e Esporte, 

respectivamente, em que todas as informações são dotadas de traços problemáticos e 

polêmicos e, ao mesmo tempo, têm um elevado teor de inquestionabilidade. 

A Figura 46 apresenta abaixo a primeira página da edição de 23/02/08 do CM: 

 
Figura 46 – O domínio do Dado no CM 23/02/08. 
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Esta edição repete a mesma estrutura da anterior, contendo um domínio do Dado 

de espaço reduzido. Nele figuram as chamadas “Processo de procuradora causa demissão 

de director da PJ Porto”, esta acompanhada da foto do referido diretor da Polícia 

Judiciária do Porto, Vítor Guimarães, e “António Preto [deputado do PSD] julgado por 

fraude fiscal”. Ao figurarem no domínio do Dado – o qual é geralmente associado a 

informações tidas como auto-evidentes e como ponto de partida para a leitura das 

mensagens – as notícias da temática Polícia & Judiciário (II) sobre denúncias e 

julgamentos relativos a indivíduos ligados aos poderes judiciário e político, 

respectivamente, parecem ser apresentadas como já conhecidas, indiscutíveis, e 

familiares aos leitores. 

A Figura 47 apresenta abaixo a primeira página da edição de 02/02/08 do Público:  

 
              Figura 47 – O domínio do Dado no Público 02/02/08. 

 

Nesta edição, o domínio do Dado encontra-se vinculado às chamadas “Deputado 

Sócrates exerceu funções privadas enquanto recebia subsídeo de exclusividade”, do 

formato reportagem, e “Pensionistas do Estado não podem abater descontos para saúde 

no IRS”. Dessa forma, o jornal tende a apresentar informações de cariz crítico como 

ponto de partida para a leitura da sua primeira página, tais como denúncias de atos 

ilegais praticados por políticos ou dificuldades no abate do IRS enfrentadas por 

pensionistas do Estado – no caso em questão, referentes às temáticas Polícia & Judiciário 

(II) e Economia, respectivamente.  

Cumpre mencionar, ainda, a configuração de uma estrutura Dado-Real, onde 

aparecem as chamadas “Negócio monumental: Microsoft quer comprar Yahoo! e bater 
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Google”, “No centro de Bagdad: Dois atentados matam cerca de 70 pessoas”, e também 

a publicidade promovida pelo grupo especializado em construção civil Soares da Costa. 

Nesse sentido, o jornal parece ressaltar o teor empírico e realista de ambas as 

chamadas, apresentadas com teor de veracidade. Quanto à publicidade, o jornal parece 

apresentá-la como familiar ao leitor e, ao mesmo tempo, associá-la a questões mais 

práticas, repercutindo, assim, na confiança por parte do leitor e na sua adesão ao 

serviço oferecido. 

A primeira página da edição de 09/02/08 do Público é mostrada pela Figura 48 a 

seguir:  

 
          Figura 48 – O domínio do Dado no Público 09/02/08. 

 

No que confere a esta edição, o domínio do Dado encontra-se associado às 

chamadas “Doentes com enfartes e AVC esperam muito por exames”, do formato 

reportagem, e “Municípios podem vir a tutelar professores”, apresentadas com um teor 

de verdade incontestável e como ponto de partida para a leitura das mensagens 

dispostas na página. Assim, o Público sugere as informações relativas às temáticas Saúde 

e Educação, respectivamente, relatadas de uma perspectiva crítica e/ou denunciva, 

como parte da cultura do próprio jornal, e como habitualmente praticada pelos leitores. 

Pode-se ainda observar, em uma estrutura Dado-Real, a configuração da chamada 

“Independência: Kosovo espera ser reconhecido por cem países” e da publicidade 

referente ao grupo “Soares da Costa”, ensejados como incontestáveis e, ao mesmo 

tempo, associados a questões mais práticas, como o ato de reconhecimento da 

independência do Kosovo, e a atitude de aderir ao serviço oferecido pela publicidade, 

respectivamente. 
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O domínio do Dado da primeira página da edição de 16/02/08 do Público é 

apresentado pela Figura 49 abaixo: 

 
          Figura 49 – O domínio do Dado no Público 16/02/08. 

 

Dispondo do maior espaço da página, o domínio do Dado desta edição traz as 

chamadas “Sócrates reúne-se com professores do PS para travar contestação”, de 

estrutura Dado-Ideal, e “CGTP: Carvalho da Silva relaciona desigualdades com 

corrupção”, de estrutura Dado-Real e contendo a foto do referido líder sindical no 

congresso da CGTP [Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses] discursando 

para a plateia, de costas para o espectador, mas com o rosto voltado para este. Seguindo 

a concepção de Machin (2007: 114) pode-se depreender que, ao ser mostrado com o 

corpo posicionado frontalmente para a plateia, o referido líder sindical parece sinalizar 

comprometimento para com os interesses da sua classe. Contudo, ao mesmo tempo, ao 

voltar o seu rosto para os leitores do jornal, também lhes endereça um convite para 

comprometerem-se com a causa por ele defendida. 

Enquanto a primeira chamada, pertencente ao formato reportagem e cuja 

temática trata da Educação, é apresentada como uma informação dotada de valor e 

veracidade; a segunda pertence à Política e é sugerida como verídica, indiscutível, e 

como ponto de partida para a leitura da página. Nesse sentido, pode-se inferir que a 

problematização das condições de educação e trabalho do país parece ser uma prática 

habitual do jornal, orientando os seus leitores a posicionarem-se criticamente diante 

desses acontecimentos. 

O domínio do Dado da primeira página da edição de 23/02/08 do Público é 
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indicado abaixo pela Figura 50: 

 
       Figura 50 – O domínio do Dado no Público 23/02/08. 

 

Com a mesma configuração da edição anterior, o extenso domínio do Dado desta 

edição apresenta as chamadas “Psicologia e Enfermagem entre os cursos com mais 

desempregados”, do formato reportagem, e “Curdistão: Turquia lança incursão no Norte 

do Iraque contra o PKK”, esta última acompanhada da foto de um soldado turco em 

posição de artilharia e cujo “uniforme branco se confunde com a neve das montanhas do 

Norte do Iraque” [Público, 23/02/08, p.18]. Com base nesse tipo de configuração, pode-

se sugerir que o jornal apresenta como ponto de partida para a leitura os eventos de 

âmbito nacional e internacional, ensejando-os como familiares ao leitor. Além disso, o 

jornal apresenta as temáticas da Educação e dos Conflitos internacionais com alto teor 

de veracidade, credibilidade, e como temas frequentemente abordados pelo jornal. 

O Quadro 4 sintetiza abaixo a análise do domínio do Dado das edições dos três 

jornais: 
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SIGNIFICADOS COMPOSICIONAIS – DOMÍNIO DO DADO 

  
Edição 02/02/08 

 

 
Edição 09/02/08 

 
Edição 16/02/08 

 
Edição 23/02/08 

 

 
 
 

Diário de 
Notícias 

- Holocausto proibido 
no Carnaval do Brasil 
 

- Tribunal trava 
avaliação de 
professores 
- Guerra volta a vencer 
no WPP 

- Gdes da Europa 
aceleram indepen-
dência do Kosovo 
 

- Pilotos do avião 
que caiu eram filhos 
de…  
- Pinto da Costa 
acusa Maria… 
- Mãe que matou 
filho fica em…  
- Rússia ameaça usar 
a força no Kosovo 
- Governo divulga 
cursos desemprego 

 
Correio da 

Manhã 

- Morte em bomba de 
gasolina sem castigo 

- Juíza acusa DIAP do 
Porto 
- Um mês em coma por 
causa de pílulas p/ 
emagrecer 

- 27 árbitros alvo de 
processos no apito… 
- Pimenta apanha 4 
anos de pena… 
- Oscar Cardozo pede 
desculpa a Camacho 

- Processo de procu-
radora causa demis-
são de director da PJ 
- António Preto 
julga-do por fraude 
fiscal 

 
Público 

- Sócrates exerceu 
funções privadas en-
quanto recebia… 
- Pensionistas do Es-
tado não podem aba-
ter descontos saúde  
- Microsoft quer 
comprar Yahoo! e 
bater google 
- Dois atentados 
matam cerca de 70 
pessoas 
- Publicidade 

- Doentes c/ enfartes e 
AVC esperam muito por 
exames  
- Municípios podem vir 
a tutelar professores 
- Kosovo espera ser 
reconhecido por 100 
países 
- Publicidade 

- Sócrates reúne-se c/ 
professores do PS p/ 
travar contestação 
- Carvalho da Silva 
relaciona desigual-
dades c/ corrupção 

- Psicologia e Enfer-
magem entre os cur-
sos c/ mais 
desempregados 
- Turquia lança 
incur-são no norte 
do Iraque contra PKK 

 

Quadro 4 – Chamadas dispostas no domínio do Dado nos jornais DN, CM e Público. 

 

Os dados aqui obtidos permitem inferir que tanto o DN como o Público tendem a 

fazer da reportagem e das notícias de âmbito internacional com imagem em destaque a 

porta de entrada para a leitura das notícias dos seus jornais. Contudo, o Público se 

diferencia nas temáticas, ao possuir uma cobertura mais diversificada das notícias, 

orientando seus leitores no sentido de formar uma visão mais ampla da sociedade. Já o 

CM tende a apresentar como já conhecidos por parte dos seus leitores as notícias 

pertencentes à cobertura policial e judiciária.   

A próxima seção traz as análises referentes ao domínio do Novo. 

 

5.2.1.2 O domínio do Novo 

 

O domínio do Novo refere-se ao lado direito da página, e apresenta as 
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informações como ainda não conhecidas pelo leitor. A seguir, a Figura 51 apresenta a 

primeira página do DN de 02/02/08, focalizando esse domínio: 

   
     Figura 51 – O domínio do Novo no DN 02/02/08. 

 

Nesta edição, afiguram-se no domínio do Novo as chamadas “Presidências abertas 

de Santana irritam Menezes” e “Muçulmanos unidos contra fanáticos”, esta última 

referente à reportagem da revista NS' [Notícias Sábado]. Esse tipo de configuração 

parece sugerir as temáticas da Política e da Religião, ambas de âmbito nacional, como 

dignas da atenção e passíveis de discussão por parte dos leitores. 

A Figura 52 abaixo mostra o domínio do Novo na edição de 09/02/08 do DN: 

 
 

Figura 52 – O domínio do Novo no DN 09/02/08. 
 

Esta edição apresenta no domínio do Novo a maioria das chamadas da página, 

quais sejam, “Governo já estuda 4ª ponte sobre o Tejo entre Algés e Trafaria”, 

pertencente ao formato reportagem, “GNR nas pedreiras para parar roubo de 

explosivos”, “Maridos deixam de autorizar laqueações”, “Vieira irritado pede 

explicações a Rodriguez”, bem como as entrevistas “Única actividade viável no Kosovo é 

o crime organizado”, e “O estatuto dos juízes é divino”, da revista NS‟. Desta 
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perspectiva, o DN parece associar a sua revista sempre à ideia de novidade e também 

apresentar a cobertura diversificada de temáticas como Transportes, Polícia & Judiciário 

(I) e (II), Saúde, Esporte e Conflitos internacionais como informações susceptíveis de 

discussão pelos leitores, ora pelo seu teor polêmico, ora pelo seu caráter preocupante. 

O domínio do Novo da primeira página da edição de 16/02/08 do DN é indicado a 

seguir, na Figura 53: 

 
 

 Figura 53 – O domínio do Novo no DN 16/02/08. 
 

É no referido domínio onde predomina a maioria das chamadas desta edição, 

quais sejam, “Candidatos a juízes vão ter de pagar 90 euros”, “PJ tem drogas em 

armazém para servir de prova”, “Pais da bebé mordida podem ser acusados”, “Política 

nacional dividida entre Obama e McCain”, bem como a reportagem da revista NS' “500 

euros chegam para mandar matar alguém” e a publicidade “totoloto”. A partir dessa 

configuração, o DN ressalta, por um lado, o teor problemático ou preocupante das 

temáticas Polícia & Judiciário (I) e (II) e, por outro, enseja a publicidade e a sua revista 

como novidades dignas da atenção dos leitores. 

A Figura 54 apresenta o domínio do Novo na primeira página da edição do DN de 

23/02/08: 
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Figura 54 – O domínio do Novo no DN 23/02/08. 

 

Neste caso, é possível notar o pouco espaço destinado ao domínio do Novo, onde 

aparecem as chamadas “Director da PJ do Porto forçado a demitir-se” e “Os últimos 

avanços médicos em Portugal”, reportagem da revista NS‟, bem como a publicidade 

“totoloto”. Dessa maneira, o DN apresenta como problemática e contestável a 

informação trazida pela temática Polícia & Judiciário (II) e, paralelamente, sugere como 

novidades a temática da Saúde promovida por sua revista, bem como a premiação 

divulgada pela publicidade. 

A Figura 55, por sua vez, apresenta o domínio do Novo na edição do CM de 

02/02/08: 

 
 

Figura 55 – O domínio do Novo no CM 02/02/08. 
 

Nesta edição, sobressai no domínio do Novo a chamada da reportagem “Festa de 

Carnaval com ameaça de chuva”, composta por uma grande foto de um boneco com a 

cabeça do primeiro-ministro José Sócrates, ensejada, assim, como uma representação 

de credibilidade questionável e digna da atenção dos leitores. 
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A Figura 56 abaixo mostra o domínio do Novo na edição de 09/02/08 do CM:  

 
 

Figura 56 – O domínio do Novo no CM 09/02/08. 
 

Com espaço reduzido nesta edição, o domínio do Novo traz as chamadas “Alegre 

avança com corrente no PS”, “Menino assiste a acidentes que mataram pais”, “Padres 

católicos recusam declarar IRS”, bem como a representação da revista Vidas. Com base 

nesta configuração, tanto as chamadas com temáticas da Política, Polícia & Judiciário (I) 

e Religião, como também a revista são apresentadas ora como novidades ainda não 

conhecidas pelo leitor, ora como preocupantes, problemáticas e passíveis de discussão. 

A Figura 57 abaixo apresenta o domínio do Novo da primeira página da edição do 

CM de 16/02/08:  

 
 

               Figura 57 – O domínio do Novo no CM 16/02/08. 
 

Nesta edição, o domínio do Novo possui demasiado espaço, onde prevalecem as 

chamadas “Lisandro Lopes volta a resolver”, com a foto de Lisandro junto de outros três 

jogadores da equipe de futebol do Porto, e da entrevista do caderno Sport “Grupos 

económicos decisivos na sucessão de Pinto da Costa”, contendo uma pequena foto do 
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entrevistado Guilherme Aguiar, antigo dirigente do referido clube. Com base nessa 

disposição, o jornal confere ares de novidade às temáticas do Esporte, designadamente 

o futebol, no sentido de chamar a atenção dos leitores.  

O domínio do Novo da primeira página da edição do CM de 23/02/08 é mostrado 

na Figura 58 abaixo:  

 
 

Figura 58 – O domínio do Novo no CM 23/02/08. 
 

Analogamente à edição anterior, o domínio do Novo aparece expandido onde se 

encontra a chamada da reportagem “Donos ignoram polémica das casas de Sócrates”, 

acompanhada pela imagem de D. Maria José com umas das mãos à boca, uma idosa 

moradora de umas das casas licenciadas irregularmente pelo então primeiro-ministro 

José Sócrates. Desse modo, o CM apresenta a reportagem de temática Polícia & 

Judiciário (II) envolvendo o então primeiro-ministro José Sócrates como polêmica, de 

credibilidade discutível, e por isso passível de discussão pelos leitores. 

Na primeira página da edição de 02/02/08 do Público, o domínio do Novo é 

indicado pela Figura 59 abaixo: 

 
Figura 59 – O domínio do Novo no Público 02/02/08. 
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Nesta edição, o referido domínio encontra-se predominantemente ocupado pela 

chamada “Esquerda chumba voto de pesar no Parlamento”, contendo uma foto onde é 

possível visualizar uma estátua do penúltimo rei de Portugal [D. Carlos I] em primeiro 

plano, o então presidente Cavaco Silva em segundo plano, e o público presente no 

evento de inauguração da referida estátua, em terceiro plano. Pertencente à temática 

Política, a chamada é figurada, assim, como polêmica e ainda não conhecida pelo leitor 

que, em função disso, é estimulado a prestar mais atenção na mensagem. 

A Figura 60 abaixo apresenta a primeira página da edição de 09/02/08 do Público: 

 
Figura 60 – O domínio do Novo no Público 09/02/08. 

 

Nesta página, o domínio do Novo é predominantemente associado à temática da 

Cultura, nomeadamente à chamada “World Press Photo: Há 30 anos que um português 

não ganhava um prémio neste concurso”, acompanhada da fotografia premiada pelo 

evento, que retrata um bodyboarder em meio a uma onda gigantesca da praia de 

Nazaré, Portugal. Nesse sentido, a representação da chamada é apresentada como 

novidade e também parece suscitar a discussão em torno do assunto, atraindo, assim, a 

atenção e a participação dos leitores. 

A seguir, Figura 61 mostra o domínio do Novo na primeira página da edição de 

16/02/08 do Público: 
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Figura 61 – O domínio do Novo no Público 16/02/08. 

 

Com um espaço reduzido, o domínio do Novo desta edição é ocupado pelas 

chamadas “Desemprego não entusiasma economistas”, “Roseta implica Santana no caso 

do casino”, e “Túnel do Rossio: Festa numa obra que se atrasou e ficou mais cara”. Ao 

dispor tais chamadas neste domínio – pertencentes às temáticas de Economia, Polícia & 

Judiciário (II) e Transportes, respectivamente - o Público as sugere como de cunho 

problemático e tenta estimular a discussão por parte dos leitores. Cumpre mencionar, 

ainda, a presença da publicidade do grupo Soares da Costa que, ao aparecer configurada 

em uma estrutura Novo-Real, tende a estar associada à novidade, chamando a atenção 

do leitor e, ao mesmo tempo, impelindo-o a ação prática de fazer uso do serviço 

anunciado. 

A Figura 62 abaixo apresenta o domínio do Novo da primeira página da edição de 

23/02/08 do Público: 

 
Figura 62 – O domínio do Novo no Público 23/02/08. 

 

Com a mesma disposição espacial da edição anterior, o reduzido domínio do Novo 
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desta edição traz as chamadas “Caso Joana: inspectores da PJ acusados de agressões”, 

“Banco de Portugal: Há sinais de marcha-atrás na retoma”, e “Balcãs: UE avisa Sérvia, 

Rússia ameaça UE e NATO”, do formato reportagem. Ao situar nesse domínio tais 

chamadas – referentes às temáticas Polícia & Judiciário (II), Economia e Conflitos 

internacionais, respectivamente - o Público tende a chamar a atenção do leitor para o 

conteúdo e o caráter preocupante das informações reportadas, a fim de serem 

debatidas. 

O Quadro 5 abaixo resume a análise do domínio do Novo nas edições dos três 

jornais: 

 
SIGNIFICADOS COMPOSICIONAIS – DOMÍNIO DO NOVO 

  
Edição 02/02/08 

 

 
Edição 09/02/08 

 
Edição 16/02/08 

 
Edição 23/02/08 

 
 
 

Diário de 
Notícias 

- Revista NS 
(Muçulmanos unidos 
contra fanáticos) 
- Presidências abertas 
de Santana irritam 
Menezes 

- GNR nas pedreiras p/ 
parar roubo…  
- Maridos deixam de 
autorizar laqueações 
- Vieira pede expli-
cações a Rodriguez 
- Única atividade viável 
no Kosovo é o crime… 
- Revista NS (“O 
estatuto dos juízes é… 
divino”) 
- Governo já estuda 4ª 
ponte sobre o Tejo 

- Candidatos a juízes vão 
ter de pagar… 
- PJ tem droga em 
armazém p/ servir de… 
- Pais da bebé mordida 
podem ser acusados 
- Política nacional 
dividida entre Obama… 
- Revista NS (500 euros 
chegam p/ mandar 
matar…) 
- Publicidade 

- Director da PJ Porto 
forçado a demitir-se 
- Revista NS (Últimos 
avanços médicos 
Portugal) 
- Publicidade 

 

Correio da 
Manhã 

- Festa de Carnaval 
c/ ameaça de chuva 

- Alegre avança c/ cor- 
rente no PS 
- Menino assiste aci-
dentes que mataram 
pais 
- Padres católicos 
recusam declarar IRS 
- Revista Vidas 

- Sport: grupos econó-
micos decisivos na su-
cessão de Pinto da Costa 
- Lisandro Lopes volta e 
resolver 

- Donos ignoram 
polémica das casas de 
Sócrates 

 
Público 

- Esquerda chumba 
voto de pesar no 
Parlamento 

- WPP: Há 30 anos que 
um português não 
ganhava um prémio 
neste concurso 

- Desemprego não entu- 
siasma economistas  
- Roseta implica Santana 
no caso do casino 
- Festa numa obra que se 
atrasou e ficou mais cara 
- Publicidade 

- Inspectores PJ 
acusados de agressões 
- UE avisa Sérvia, Rús-
sia ameaça UE e NATO 
- Há sinais de marcha- 
atrás na retoma 

 

Quadro 5 – Chamadas dispostas no domínio do Novo nos jornais DN, CM e Público. 

 

Com base na análise realizada no domínio do Novo dos jornais, é possível notar a 

constante presença da revista NS‟, ressaltando seu teor de novidade, e de notícias 

concernentes à esfera policial e judiciária, sugeridas como problemáticas. Já o CM traz 

os formatos notícia, reportagem e entrevista, do gênero informativo, com temáticas 
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mais diversificadas, tais como Esporte, Cultura, Política, Economia, Polícia & Judiciário 

(I) e (II), na maioria das vezes, ensejadas como problemas e postas sob contestação. 

Quanto ao domínio do Novo do Público, sobressaem as temáticas ligadas à política, à 

economia, e a processos e acusações jurídicas (Polícia & Judiciário (II)) – suscitadas, 

analogamente ao CM, como problemas e colocados sob discussão.      

As análises relativas ao domínio do Ideal são feitas a seguir. 

 

5.2.1.3 O domínio do Ideal 

 

O domínio do Ideal está associado à seção superior ou topo da página, e sugere 

idealização, abstração, generalização ou emoção aos elementos representados. A Figura 

63 apresenta abaixo o referido domínio na edição de 02/02/08 do DN: 

 
 

                               Figura 63 – O domínio do Ideal no DN 02/02/08. 
 

Nesta edição, predomina a representação da chamada da reportagem “Eleições: 

EUA à espera de terça-feira decisiva”, em que aparecem Barack Obama e Hillary Clinton 

(que desistiu de sua candidatura para apoiá-lo), sem figurar o seu concorrente, John 

McCain, além da chamada “Investigação a ouro roubado põe SIS [Serviço de Informações 

de Segurança] na pista de terrorismo” e a imagem da promoção “DVD Grátis”, esta 

última disposta em uma estrutura Ideal-Dado. Dessa forma, o DN parece atribuir 

importância e prestígio significativos ao formato reportagem, nomeadamente à temática 

Política de âmbito internacional, sinalizando certa inclinação à candidatura de Obama, 

bem como à temática Polícia & Judiciário (I), em que as ações do SIS em Portugal são 

valorizadas pelo jornal.  
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Além disso, a promoção é ensejada como dotada de valor e prestígio por um lado 

e, por outro, é sugerida não só como familiar ao leitor, mas inclusive como uma prática 

inerente à própria cultura do jornal o ato de oferecer produtos - para além da 

informação jornalística - como estratégia de vendas e de captação de um maior número 

de leitores.  

A seguir, a Figura 64 mostra o domínio do Ideal da primeira página da edição de 

09/02/08 do DN: 

 
               Figura 64 – O domínio do Ideal no DN 09/02/08. 

 

Nesta edição, domínio é predominantemente ocupado pela chamada da 

reportagem “Putos da rua: vidas violentas de jovens na Linha de Sintra”, onde figura a 

representação de cinco jovens mostrados de costas para os leitores e parecendo olhar 

para os prédios iluminados e distantes de uma cidade. Ademais, verifica-se a 

representação da promoção “DVD Grátis”, esta última disposta em uma estrutura Ideal-

Dado. Desse modo, o DN parece atribuir importância ao formato reportagem de temática 

Polícia & Judiciário (I), embora represente os jovens em situação de marginalidade de 

modo distante e impessoal, visto que são mostrados de costas para o espectador, não 

estabelecendo portanto nenhuma interação com este, e em uma atmosfera de 

escuridão; por outro lado, sugere como familiar e idealizada a promoção “DVD grátis”, 

oferecida pelo próprio jornal. 

A Figura 65 abaixo apresenta o domínio do Ideal da primeira página da edição de 

16/02/08 do DN: 
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                          Figura 65 – O domínio do Ideal no DN 16/02/08. 

 

Nesta edição o domínio do Ideal é predominantemente ocupado pela 

representação relativa à chamada da reportagem “Graffiti: arte ou vandalismo?”, na 

qual se pode observar um jovem fazendo um graffiti, além da chamada “Alegre avança 

com grande convenção da esquerda” em uma estrutura Ideal-Dado, e da representação 

da promoção “DVD Grátis”, esta última disposta em uma estrutura Ideal-Novo. Desse 

modo, o DN parece atribuir importância e prestígio significativos à reportagem associada 

à temática da Cultura – embora questione o estatuto artístico do graffiti que, segundo o 

jornal, pode ser confundido com um tipo de vandalismo -, bem como à notícia vinculada 

à pauta nacional da Política, em que o fato de um ex-militante e político do PS [Partido 

Socialista] conseguir apoio de partidos de esquerda é sugerido como um acontecimento 

positivo e relevante. Para além disso, a promoção é ensejada como dotada de valor e, 

ao ser representada com status de novidade, mostra-se como digna da atenção do leitor. 

A Figura 66 abaixo traz o domínio do Ideal da primeira página da edição de 

23/02/08 do DN: 

 
 

                    Figura 66 – O domínio do Ideal no DN 23/02/08. 
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Neste domínio, encontram-se a chamada da reportagem “Emigrantes à semana”, 

onde são mostrados carros em uma autoestrada a atravessarem a fronteira com a 

Espanha, e a chamada “PPR do Estado vão dar direito a pensão vitalícia” em uma 

estrutura Ideal-Dado. Ao associar tais informações a este domínio, o DN parece conferir 

destaque à temática da Economia, seja através da reportagem sobre o dia-a-dia de um 

grupo específico de trabalhadores, seja por meio das ações positivas realizadas pelo 

Estado, conferindo-lhe mais poder e inquestionabilidade. Ainda é possível visualizar, em 

uma estrutura Ideal-Novo, a presença da imagem da promoção “DVD Grátis”, 

configuração esta que lhe atribui valor e prestígio e, ao mesmo tempo, atrai os olhos do 

leitor por conta do seu caráter de novidade. 

O domínio do Ideal na primeira página da edição de 02/02/08 do CM é 

apresentado a seguir, pela Figura 67:   

 
Figura 67 – O domínio do Ideal no CM 02/02/08. 

 

Nesta edição, o referido domínio encontra-se associado à chamada da reportagem 

“Médicos espanhóis atacam cataratas”. Ademais, em uma estrutura Ideal-Dado, figuram 

as chamadas “Vieira recusou 39 milhões por três jogadores”, com uma pequena foto do 

referido presidente do Clube de Futebol Benfica, e a entrevista “Quero acabar carreira 

no Benfica”. Em uma estrutura Ideal-Novo, pode-se visualizar a representação da revista 

Vidas. Com base nesse tipo de disposição, pode-se inferir que o CM tende a apresentar 

como dotada de relevância as ações feitas no campo temático da Saúde, além de 

priorizar e valorizar a temática do Esporte, sobretudo o futebol – também sugeridas 
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como familiares ao leitor. Paralelamente, a revista Vidas, contendo notícias sobre a vida 

de celebridades, ao mesmo tempo em que é sugerida como importante, também é 

sugerida com status de novidade e, por isso, como digna da atenção dos leitores.  

A Figura 68 abaixo mostra o domínio do Ideal da primeira página da edição de 

09/02/08 do CM:   

 
 

Figura 68 – O domínio do Ideal no CM 09/02/08. 
 

Nesta edição, predominam no domínio do Ideal as promoções oferecidas pelo 

jornal, tais como “colecção esqueleto do corpo humano”, “número mágico”, “vale 

compras e vale combustível”, e “peças sobre a via-sacra” – contendo as respectivas 

fotos dos produtos e ensejadas, assim, como dotadas de valor e como parte da essência 

do jornal.  

Ademais, em uma estrutura Ideal-Dado, configura-se a chamada “Jogo da Taça: 

Vieira revoltado com a escolha de árbitro”, onde aparece, tal como na edição anterior, 

uma pequena foto do referido presidente do Benfica, e “Sport: Scolari puxou as orelhas 

aos jogadores da Selecção”. Já em uma estrutura Ideal-Novo, figura a chamada 

“Amadora-Sintra: Inspecção de Saúde investiga morte de bebé”. Dessa perspectiva, 

enquanto a primeira tende a apresentar as informações relativas à temática do Esporte, 

nomeadamente o futebol, como um tópico familiar e valorizado pelo leitor; a segunda 

atribui importância à temática Polícia & Judiciário (I) com seu teor problemático no 

âmbito da saúde. 

A Figura 69 abaixo apresenta o domínio do Ideal da primeira página da edição de 

16/02/08 do CM: 
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                  Figura 69 – O domínio do Ideal no CM 16/02/08. 
 

No referido domínio desta edição aparecem as chamadas “PJ investiga BCP por 

suspeitas de fraude”, além das promoções “número mágico” e “colecção esqueleto do 

corpo humano”, acompanhadas da imagem dos produtos oferecidos. Com base nesse tipo 

de configuração, o CM parece eleger a temática Polícia & Judiciário (II), nomeadamente 

as investigações feitas pela Polícia Judiciária, e a oferta de bens e produtos associados 

ao jornal como dotadas de valor e importância. Ademais, a representação referente à 

revista Vidas, disposta em uma estrutura Ideal-Dado, tende a reforçar o status e o 

prestígio destinados aos acontecimentos relativos à vida das celebridades e famosos, ao 

mesmo tempo em que são sugeridos como familiares e já conhecidos pelos leitores. 

Cumpre apontar, ainda, para a presença em uma estrutura Ideal-Novo da chamada 

“Susto na viagem: Avião de Cavaco aterra de emergência”, onde aparece uma pequena 

fotografia do presidente de Portugal, destacando não só o poderio hegemônico de 

Cavaco como também o teor inesperado do acontecimento. 

A seguir, a Figura 70 apresenta o domínio do Ideal da primeira página da edição de 

23/02/08 do CM: 

 
Figura 70 – O domínio do Ideal no CM 23/02/08. 
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O domínio do Ideal desta edição dispõe das chamadas “Função pública sem 

promoções” e, em uma estrutura Ideal-Novo, “Doação de rim reforça união”, em que 

figura também uma pequena imagem do casal protagonista da notícia. Enquanto a 

primeira chamada, que pertence à temática de Economia e afeta diretamente o salário 

dos funcionários públicos, pode ser sugerida como dotada de relevância e valor; na 

segunda chamada, parece ficar suscitado o seu ineditismo e os efeitos positivos do 

evento pertencente à temática Saúde. No topo máximo da página, afiguram-se ainda as 

imagens dos produtos referentes às promoções feitas pelo próprio jornal, como a 

“colecção esqueleto humano” e a entrega das medalhas “imagens da paixão”, 

representadas, desse modo, como dotadas de valor, prestígio e idealização. Também é 

possível verificar, em uma estrutura Ideal-Dado, a representação da revista Vidas, 

oferecida pelo próprio jornal e mostrada, por um lado, como familiar e conhecida pelo 

leitor e, por outro, como portadora de relevância e atratividade.  

No que tange ao Público, a Figura 71 abaixo mostra o domínio do Ideal da 

primeira página de sua edição de 02/02/08: 

 
 

Figura 71 – O domínio do Ideal no Público 02/02/08. 
 

O domínio do Ideal desta edição aparece vinculado às chamadas “Grand Jury 

Européen: Provadores internacionais escolhem hoje os melhores vinhos de Portugal”, 

contendo uma pequena foto de um dos membros do júri, “Obituário: Gordon B. Hinckley 

morreu, mas os mórmons continuam a crescer”, com a imagem do falecido presidente da 

Igreja dos Mórmons, e também as representações dos suplementos Digital e Fugas, quais 

sejam, “A concorrência diz que não tem medo do iPhone, o telemóvel da Apple”, e “O 
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Fugas foi ver o encanto de uma das jóias do ecoturismo brasileiro”, respectivamente. 

Com base nesse tipo de configuração, é possível sugerir que o Público parece privilegiar 

em seu jornal a pluralidade de informações, valorizando a cobertura trazida pelos seus 

cadernos e suplementos especiais, nomeadamente P2, Digital, e Fugas. Desse modo, o 

jornal tende a abranger a cobertura jornalística de diversas temáticas, tais como 

Religião, Cultura, Internet (Ciência & Tecnologia), Meio Ambiente e Turismo – 

propiciando, assim, diversas orientações para o mundo e a formação crítica dos seus 

leitores. 

A Figura 72 abaixo apresenta o domínio do Ideal da primeira página da edição de 

09/02/08 do Público: 

 
Figura 72 – O domínio do Ideal no Público 09/02/08. 

 

Figuram no domínio do Ideal desta edição as chamadas “Religião: Os padres com 

casa cheia”, onde aparece a foto de um padre de costas para os leitores, “Festival de 

Berlim: Competição abriu com Daniel Day-Lewis à beira da loucura em Haverá Sangue” 

(ambas pertencentes ao caderno P2), “Yahoo: Porque é que o gigante da Internet entrou 

em crise?” (Digital), com uma pequena foto de um sítio de difícil localização, mas com 

um painel contendo a inscrição “Yahoo! go 3.0”, “Lajes do Pico: Viagem à terra dos 

baleeiros” (caderno Fugas), composta por uma foto da paisagem do referido local, e 

“José Pacheco Pereira diz que não estamos nos melhores dias” e “Vasco Pulido Valente 

indigna-se com o arcebispo da Cantuária”, com pequenas fotos de cada um dos 

analistas. Com base nesse tipo de configuração, é possível sugerir que o Público parece 

eleger como essência do seu jornal a pluralidade de informações trazidas pelos seus 
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cadernos especiais – com reportagens sobre diversas temáticas, como Religião, Cultura, 

Internet (Ciência & Tecnologia), Meio Ambiente, Turismo e, paralelamente, abrange o 

gênero opinativo de cunho crítico-social – propiciando, assim, um conhecimento mais 

amplo da realidade que cerca os seus leitores. 

A Figura 73 apresenta a seguir o domínio do Ideal da primeira página da edição de 

16/02/08 do Público: 

 
Figura 73 – O domínio do Ideal no Público 16/02/08. 

 

Esta edição tem o domínio do Ideal ocupado predominantemente pelas chamadas 

abordadas pelos seus cadernos, quais sejam, “Literatura: As 888 cartas de José Régio a 

Alberto de Serpa vão a leilão”, onde aparece uma foto em preto e branco do escritor 

José Régio, “Ambiente: Desflorestação da Amazónia poderá crescer 50 por cento” 

(ambas do caderno P2), “À mesa: os melhores vinhos para acompanhar a lampreia” 

(caderno Fugas), com uma foto de um prato com uma receita do referido peixe, 

“Internet: Web 3.0: o futuro da World Wide Web” (Digital), com uma foto na qual 

aparece a inscrição “Internet”, e “José Pacheco Pereira escreve sobre o perdão aos 

aborígenes” e “Vasco Pulido Valente diz que Portugal tem uma grande fraqueza na 

criação de conhecimento”, contendo pequenas fotos de ambos os analistas. Com base 

nesse tipo de configuração, é possível sugerir que o Público parece priorizar como 

essência do seu jornal a pluralidade de informações, sobretudo dos seus cadernos 

especiais e seções opinativas – com temáticas que abrangem as áreas da Cultura, Meio 

Ambiente, Gastronomia, Ciência & Tecnologia, Educação e Política – propiciando, assim, 

diversas orientações para o mundo e a formação crítica dos seus leitores. 
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A Figura 74 abaixo mostra o domínio do Ideal da primeira página da edição de 

23/02/08 do Público: 

 

 
 

Figura 74 – O domínio do Ideal no Público 23/02/08. 
 

Esta edição traz o domínio do Ideal ocupado pelas chamadas do caderno P2 

“Albino Aroso: o homem que receitava a pílula quando a contracepção era proibida”, 

com a imagem do referido médico e político, “Ciência: Visita guiada ao mundo 

fantástico da Aula da Esfera”, com a imagem de um dos manuscritos científicos da 

referida exposição, “Portfólio: fomos a um circo numa sala vazia do Porto”, e “Dinheiro: 

bancos peer-to-peer, o futuro do crédito”, esta última relativa ao suplemento Digital. 

Nesse sentido, pode-se verificar que, na página analisada, o domínio do Ideal é 

predominantemente ocupado por notícias de âmbito nacional – com as temáticas Saúde, 

Ciência & Tecnologia, Cultura e Economia, respectivamente – apresentadas como 

dotadas de valor e prestígio e associadas, inclusive, à identidade do jornal, que se 

enseja como formador de opinião, haja vista a pluralidade e o interesse público e social 

das chamadas figuradas em tal domínio. Em uma estrutura Ideal-Novo, observa-se, 

ainda, a presença da imagem da promoção (“Livro Os Lobos: Hoje por mais 25 euros”), 

sugerida como importante e ainda não conhecida pelos leitores. Entretanto, como será 

visto no item Enquadre, a referida publicidade encontra-se dissociada da informação 

jornalística e do logotipo do jornal, diferentemente dos jornais Diário de Notícias e 

Correio da Manhã, que habitualmente tendem a mesclar tais gêneros.  

A seguir, o Quadro 6 sumariza a análise do domínio do Ideal nas edições dos três 
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jornais: 

 
SIGNIFICADOS COMPOSICIONAIS – DOMÍNIO DO IDEAL 

  
Edição 02/02/08 

 

 
Edição 09/02/08 

 
Edição 16/02/08 

 
Edição 23/02/08 

 
 

Diário de 
Notícias 

- Eleições EUA 
- Promo DVD grátis 
- Investigações a ouro 
roubado põe SIS na  
pista do terrorismo 

- Putos da Rua 
- Promo DVD grátis  

- Graffiti: arte ou 
vandalismo? 
- Promo DVD grátis 
- Alegre avança c/ gde 
convenção de esquerda… 

- Emigrantes à 
semana 
- Promo DVD grátis 
- PPR Estado vão dar 
direito pensão… 

 

Correio da 
Manhã 

- Vieira recusou 39 
milhões por 3 jogadores 
- Sport: “Quero acabar 
carreira no Benfica” 
- Médicos atacam 
cataratas 
- Revista Vidas 

- Promoções/sorteios 
- Vieira revoltado c/ 
escolha de árbitro 
- Sport: Scolari puxou 
as orelhas aos joga-
dores da Seleção 
- Inspecção Saúde 
investiga morte bebé 

- Promoções/sorteios e 
Revista Vidas 
- PJ investiga BCP por 
suspeitas de fraude 
- Avião de Cavaco aterra 
de emergência 

- Promoções/sorteios 
e Revista Vidas 
- Função pública sem 
promoções 
- Doação de rim 
reforça união 
 

 
Público 

- Digital… 
- Fugas… 
- Provadores internacio-
nais escolhem os melho-
res vinhos de Portugal 
- Gordon Hinckley 
morreu, mas mórmons 
continuam a crescer 

- José Pacheco 
Pereira… 
- Vasco Pulido Valente 
- Os padres com casa 
cheia… 
- Festival de Berlim… 
- Fugas… 
- Digital… 
 

- José Pacheco Pereira… 
- Vasco Pulido Valente… 
- Literatura… 
- Desflorestação 
Amazónia… 
- Fugas… 
- Digital… 
 

- Promo Livro… 
- Albino Aroso… 
- Ciência: visita 
guiada ao… 
- Fomos a um circo 
numa sala… 
- Digital … 

 

Quadro 6 – Chamadas dispostas no domínio do Ideal nos jornais DN, CM e Público. 

 

As análises embasadas no domínio do Ideal indicam que o DN privilegia e confere 

valor à reportagem e à oferta de produtos, além de reafirmar com frequência as ações 

efetuadas pelo governo. O CM, por seu turno, também privilegia as promoções e sorteios 

realizados pelo jornal, e ainda a revista Vidas, o caderno Sport, e notícias relativas às 

temáticas de Esporte, Saúde, Economia, e investigações no âmbito da polícia judiciária. 

No Público, valor e prestígio são conferidos a seus suplementos e cadernos especiais, 

quais sejam, Fugas, Digital e P2, relacionados com as mais diversas temáticas, bem 

como ao formato culuna, pertencente ao gênero opinativo – escolhas que parecem 

reforçar a ideia de que o referido jornal tende a primar pela formação crítica, 

diversificada e aprofundada das notícias e dos acontecimentos.  

A próxima seção demonstra a análise concernente ao domínio do Real. 

 

5.2.1.4 O domínio do Real 

 

O domínio do Real refere-se à seção inferior ou base da página, e geralmente traz 
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informações de aspecto prático, específico, ou mais realistas e concretas. Na edição de 

02/02/08 do DN, o domínio do Real é apresentado pela Figura 75 abaixo: 

 
Figura 75 – O domínio do Real no DN 02/02/08. 

 

Esta edição tem o referido domínio ocupado por uma série de chamadas, quais 

sejam, “Pinto de Abreu faz ultimato a Marinho Pinto”, “Antônio Arnaut: 'pai' do SNS 

contra política da saúde”, “Chelsea e Man. Utd em luta acesa pelo portista Bosingwa”, 

“Microsoft tenta comprar Yahoo! para bater Google”, “Maior centro para sem-abrigo em 

risco de fechar”, “Jovens de Rio de Mouro insistem em vingança”, além da publicidade 

relativa ao banco BPN [Banco Português de Negócios]. Com base neste tipo de 

disposição, pode-se inferir que o DN parece associar o domínio do Real às chamadas de 

teor preocupante ou polêmico, como é o caso das quatro primeiras chamadas, 

pertencentes às editorias Polícia & Judiciário (II), Saúde, Esporte e Economia, 

respectivamente, além de priorizar a cobertura diversificada de informações de efeito 

social predominantemente negativo, como o risco do fechamento do centro para sem-

abrigo ou a criminalidade juvenil em Rio de Mouro, pertencentes às temáticas Saúde e 

Polícia & Judiciário (I), respectivamente. Ademais, a publicidade acaba sendo ensejada 

como um tipo de informação mais específica e prática, estimulando o leitor à adesão dos 

serviços oferecidos pelo banco. 

A primeira página das demais edições do DN de 09/02/08 (Figura 76), 16/02/08 

(Figura 77) e 23/02/08 (Figura 78) tem o domínio do Real predominantemente ocupado 

pela publicidade do banco BPN, conforme pode ser verificado a seguir: 
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Ao disponibilizar tal publicidade neste domínio, de caráter mais prático e 

dinâmico, o jornal tende a estimular os seus leitores ao ato de filiarem-se ao banco, 

fazerem uso dos seus serviços ou participarem das promoções realizadas. Esse tipo de 

configuração aponta para a tendência por parte do jornal de associar a publicidade do 

banco e, consequentemente, das operações monetárias, ao domínio das ações práticas, 

efetivas e cotidianas dos seus leitores. Em um sentido mais amplo, o jornal acaba por 

associar o domínio das ações empíricas e realistas ao domínio da publicidade e do 

consumo. 

A Figura 79 apresenta abaixo o domínio do Ideal configurado na primeira página 

da edição do CM de 02/02/08: 

 
               Figura 79 – O domínio do Real no CM 02/02/08. 

 

O domínio do Real é ocupado por uma gama de chamadas nesta edição, tais como 

“Ela diz que não nos quer deixar”, juntamente com a foto do sargento responsável pela 

Figura 76 – O domínio do Real 
no DN 09/02/08. 

 

Figura 77 – O domínio do Real 

no DN 16/02/08. 
Figura 78 – O domínio do Real 

no DN 23/02/08. 
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citação; “Rio de Mouro: Familiares de vítimas pedem justiça”, “Cast. Branco: Esfaqueou 

a mãe devido a herança”, “Matosinhos: Criança morre em piscina municipal” – todas 

pertencentes à temática Polícia & Judiciário (I) - “Tributação: 400 mil pagam por carro 

que não têm”, pertencente à temática de Economia, e “Jorge Coelho diz que Correia de 

Campos não tinha condições” e “Dias Loureiro fala no fim da reforma do SNS [Serviço 

Nacional de Saúde]”, as duas últimas pertencentes à seção opinativa de Política “Correio 

de Senadores” e acompanhadas da representação do rosto de cada um dos analistas. 

Com base nesse tipo de configuração, é possível sugerir que o CM tende a sugerir 

as notícias relativas às temáticas Polícia & Judiciário (I) e (II) como representações de 

cunho negativo, com menos poder hegemônico e vinculadas ao próprio cotidiano dos 

leitores. Ademais, a seção relacionada à opinião de especialistas acerca dos assuntos do 

Senado parece ser apresentada como informação mais séria e realista. Cumpre apontar, 

ainda, a configuração de duas estruturas. Em uma estrutura Real-Dado, aparece a 

publicidade relativa a um congresso religioso, ensejada como familiar ao leitor e, ao 

mesmo tempo, estimulando-o a participar do evento promovido. Já em uma estrutura 

Real-Novo, encontra-se disposta a publicidade referente à “totoloto”, possivelmente 

atraindo o leitor por apresentar-se como novidade e, ao mesmo tempo, incitando-o a 

participar dos jogos. 

A Figura 80 apresenta a seguir o domínio do Ideal na primeira página da edição do 

CM de 09/02/08: 

 
                    Figura 80 – O domínio do Real no CM 09/02/08. 

 

O referido domínio figura nesta edição com a chamada da reportagem “Ministra 
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arranca com obras em 332 escolas”, pertencente à temática Educação – e também de 

caráter político, pois divulga a ministra e o governo - e composta pela representação da 

referida ministra; bem como a chamada da temática Polícia & Judiciário (I) “Alípio 

facilita fim do processo aos McCann, com a representação do diretor citado com 

possíveis processos à mão, e também a seção opinativa “Senhora Política: Marta Rebelo 

e Paula Teixeira da Cruz concordam que declarações de director da PJ são infelizes”, 

contendo as fotos do rosto de cada uma das analistas. Ao passo que as duas primeiras 

chamadas correspondem às ações efetuadas por seus participantes (a ministra e o 

diretor da PJ, respectivamente), a seção opinativa Senhora Política parece ser 

apresentada como informação com certo grau de seriedade. Ademais, pode-se notar, em 

uma estrutura Real-Dado, a publicidade dos pneus da Bridgestone e, em uma estrutura 

Real-Novo, a publicidade da totoloto. Apesar de a disposição de ambas as publicidades 

incitarem o leitor à ação de consumi-las, a primeira  é ensejada como auto-evidente e, a 

segunda, como uma contínua novidade. 

A Figura 81 abaixo mostra o domínio do Ideal na primeira página da edição do CM 

de 16/02/08: 

 
Figura 81 – O domínio do Real no CM 16/02/08. 

 

Nesta edição, o domínio do Real aparece vinculado a chamadas da temática 

Polícia & Judiciário (I), nomeadamente “Homem de 53 anos barrica-se na TVI”, onde 

este aparece já detido dentro de um carro, “Trofa: Juiz liberta violador de professora”, 

“Droga: Consumo de cocaína dispara em Portugal”, pertencente ao formato reportagem, 

“Processo Bexiga choca Jorge Coelho” e “Procuradores não atrasaram caso 
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deliberadamente, refere Dias Loureiro”, as duas últimas referentes à seção opinativa 

“Correio de Senadores”, onde figura a representação do rosto de cada um dos analistas.  

Nesse sentido, pode-se inferir que o jornal parece vincular as temáticas Polícia & 

Judiciário (I) e (II) às representações de menos poder hegemônico e associadas a um 

caráter mais prático, realista e, talvez, como parte do cotidiano vivido pelos leitores. 

Com efeito, também se pode depreender uma possível associação de tais temáticas a 

valores de teor mais negativo. Além destas, observa-se a configuração, em uma 

estrutura Real-Dado, da publicidade sobre a empresa de recursos humanos “Atena RH” 

e, em uma estrutura Real-Novo, da publicidade sobre a “totoloto”. Embora em ambos os 

casos a disposição das publicidades incitem o leitor à ação prática de aderir ao seu 

apelo, a primeira parece ensejar certo elo de familiaridade com o leitor, ao passo que 

na segunda é ressaltado o seu caráter de novidade, atraindo, por isso, a atenção do 

leitor para a possibilidade de ser sorteado. 

O domínio do Ideal configurado na primeira página da edição do CM de 23/02/08 é 

apresentado na Figura 82 a seguir:  

 
 

   Figura 82 – O domínio do Real no CM 23/02/08. 

 

No domínio do Real desta edição encontram-se a chamada “Binya e Cardozo 

enfrentam-se no treino” em que os dois jogadores aparecem retratados, a chamada do 

caderno Sport “Veiga força Benfica a trocar de hotel”, a chamada da entrevista “Pinto 

da Costa ataca Maria José Morgado”, na qual figura uma foto de Pinto da Costa – essas 

três pertencentes à temática Esporte -, além das chamadas “Corrupção preocupa 

Cavaco”, da temática Política, e “Inspectores acusados de agressão”, da temática 
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Polícia & Judiciário (II). Ademais, aparecem, em estruturas Real-Dado e Real-Novo, as 

publicidades relativas à empresa de materiais de construção “cofersan” e à “totoloto”, 

respectivamente.  

Partindo do pressuposto de que o domínio do Real pode estar vinculado a 

significações de caráter mais prático e realista, é possível dizer que o CM associa a tal 

domínio informações de teor mais negativo, a partir de um mix de eventos que se 

dividem entre assuntos relacionados à política, polícia e desporto. Além disso, a 

presença de publicidades neste domínio parece trazê-las para o cotidiano do leitor, 

impelindo-o a consumi-las – pois ao passo que a primeira é apresentada com um teor 

mais familiar, a segunda é disposta com considerável teor de novidade. Com efeito, o 

excesso de eventos, gêneros e formatos (entrevista, coluna, publicidade) acaba por (re) 

produzir a realidade vivida pelo leitor, o qual é diariamente bombardeado pelo excesso 

de informações. 

No que concerne às edições do Público de 02/02/08 (Figura 83), 09/02/08 (Figura 

84), 16/02/08 (Figura 85) e 23/02/08 (Figura 86), é possível observar a ausência do 

domínio do Real na composição visual de primeira página, que parece ser atravessado e 

ocupado por uma clara estrutura em Dado-Novo, embora esta possa ser caracterizada 

por certa desproporção espacial, conforme pode-se notar abaixo:  

          
Figura 83 – O domínio do Real 
no Público 02/02/08. 

 

Figura 84 – O domínio do Real 
no Público 09/02/08. 
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Ao optar por esse tipo de estrutura visual, o Público tende a suscitar o debate e o 

questionamento acerca da veracidade e das implicações dos acontecimentos ocorridos 

na realidade vivida pelos leitores, em detrimento da ênfase a informações de ordem 

mais prática e técnica. 

O Quadro 7 abaixo resume a análise do domínio do Real nas edições dos três 

jornais: 

  
SIGNIFICADOS COMPOSICIONAIS – DOMÍNIO DO REAL 

  
Edição 02/02/08 

 

 
Edição 09/02/08 

 
Edição 16/02/08 

 
Edição 23/02/08 

 
 

Diário de 
Notícias 

 - Pinto Abreu faz… 
- António Arnaut contra a 
política de Saúde 
- Maior centro sem-abrigo 
em risco… 
- Jovens Rio Mouro… 
- Chelsea e Man.Utd… 
- Microsoft tenta… 
- Publicidade 

 
- Publicidade 

 
- Publicidade 

 
- Publicidade 

 

Correio da 
Manhã 

- Familiares de vítimas 
pedem justiça 
- Esfaqueou a mãe… 
- “Ela diz que não nos quer 
deixar…” 
- Tributação: 400 mil 
pagam por carro… 
- Criança morre… 
- Correio de Senadores… 
- 2 Publicidades 

- Ministra arranca com 
obras em 332 escolas 
- Alipio facilita fim do 
processo aos McCann 
- Senhora Política 
- 2 Publicidades 

- Homem de 53 anos 
barrica-se na TVI 
- Juiz liberta violador 
de professora 
- Consumo de cocaína 
dispara em Portugal 
- Correio de Senadores 
- 2 Publicidades 

- Corrupção 
preocupa Cavaco 
- Inspectores acusa-
dos de agressão 
- Bynia e Cardoso en-
frentam-se no treino 
- Sport: Veiga força 
Benfica trocar hotel 
- Pinto da Costa 
ataca Maria… 
- 2 Publicidades 

 
Público 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 
---- 

 

Quadro 7 – Chamadas dispostas no domínio do Real nos jornais DN, CM e Público. 

 

Figura 85 – O domínio do Real 
no Público 16/02/08. 

 

Figura 86 – O domínio do Real 
no Público 23/02/08. 
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Na primeira página das edições analisadas do DN, prevalece com mais frequência 

a publicidade do BPN, associando a prática das operações bancárias à realidade vivida 

pelos leitores, talvez apontando para um público-leitor de mais poder aquisitivo. O CM, 

por sua vez, também traz publicidades no domínio do Real, mas distingue-se do DN ao 

trazer notícias e entrevistas de cariz informativo por um lado e, por outro, a coluna, 

pertencente ao gênero opinativo – abordando, amiúde, temáticas relacionadas a Polícia 

& Judiciário (I) e (II), Política e Esporte, associadas, desse modo, às preferências e ao 

cotidiano vivido pelos seus leitores, provavelmente pertencentes a classes mais 

populares. Diferenciado-se desses dois jornais, a composição visual do Público não 

apresenta domínio do Real, restringindo-se à estrutura Ideal – privilegiando, assim, o 

domínio dos valores em detrimento das ações práticas, o que pode apontar para um 

público leitor mais intelectualizado, capaz de decodificar informações mais conceptuais 

ou aprofundadas. 

Na próxima seção, serão abordados os recursos de saliência usados na primeira 

página dos jornais em análise. 

 

  

5.2.2 Recursos de saliência 

 

A saliência diz respeito aos recursos usados com a finalidade de atribuir destaque, 

poder, ou importância aos elementos informacionais. A Figura 87 abaixo mostra a edição 

do DN de 02/02/08, sob o foco da análise dos recursos de saliência:  

 
                                        

                                       Figura 87 – Recursos de saliência no DN 02/02/08. 
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Nesta edição, o DN parece conferir maior teor de saliência à chamada da 

reportagem “Eleições: EUA à espera de terça-feira decisiva” (temática Política) e à 

promoção “DVD Grátis”. No caso da chamada, a saliência se dá em função do tamanho 

da imagem de Barack Obama e Hillary Clinton, que ocupa praticamente todo o domínio 

do Ideal, bem como das cores intensas da imagem, do uso da cor vermelha no antetítulo 

da chamada, da precisão do foco e dos tons de brilho e luminosidade conferidos aos 

referidos candidatos, os quais se encontram perspectivados em primeiro plano. Quanto à 

promoção, a saliência ocorre devido aos tons de luminosidade e às cores intensas e 

quentes (vermelho e amarelo) na representação dos DVDs e de sua própria 

sobreposição62 na página, invadindo parte da representação visual da outra chamada.  

A chamada da reportagem “Holocausto proibido no Carnaval do Brasil” (temática 

Cultura) recebe também alto grau de saliência, por conta dos efeitos de perspectiva, do 

foco, dos tons de luminosidade, e do tamanho significativo da imagem que retrata o 

carro alegórico sobre o holocausto. Certo teor de saliência ainda é conferido à chamada 

de reportagem da revista NS' “Muçulmanos unidos contra fanáticos” (temática Religião), 

em função da intensidade do fundo alaranjado no qual se encontra, bem como dos tons 

de brilho e do tamanho da representação da revista. 

Cumpre ainda mencionar as chamadas “Investigação a ouro roubado põe SIS na 

pista de terrorismo” (temática Polícia & Judiciário (I)), por conta da dimensão das fontes 

utilizadas no título e do peso nelas empregado, em função do uso excessivo de negrito63, 

bem como “Presidências abertas de Santana irritam Menezes” (temática Política), em 

que certa saliência é engendrada devido ao tamanho significativo das fontes do título.    

A Figura 88 apresenta a seguir a análise da edição de 09/02/08 do DN:  

                                                 
62Conforme já mencionado no capítulo teórico desta pesquisa, a sobreposição é um recurso semiótico que 
tanto pode realizar saliência como também conectar elementos. 
63Para mais detalhes sobre a análise tipográfica, ver 5.3. 
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                                        Figura 88 – Recursos de saliência no DN 09/02/08. 
 

Neste caso, duas representações são ensejadas como mais salientes. Uma delas 

refere-se à chamada da reportagem “Putos da rua: Vidas violentas de jovens na Linha de 

Sintra” (temática Polícia & Judiciário (I)), em função dos jogos de contraste adotados, 

dos tons de luminosidade conferidos aos jovens representados - que se encontram num 

cenário de escuridão - do tamanho da imagem, da localização no domínio do Ideal, e do 

emprego da coloração vermelha (cor quente e intensa) às fontes do antetítulo. Ao 

retratar os jovens de costas para o espectador e voltados para uma paisagem onde se 

pode avistar, ao longe, os prédios iluminados de uma cidade, o DN, embora atribua 

saliência e importância ao evento, também parece sugerir o seu anonimato e 

distanciamento da realidade dos leitores e do próprio jornal. A outra representação 

saliente diz respeito à chamada “Guerra volta a vencer World Press Photo” (temática 

Cultura), por causa do tamanho da fotografia e da representação em perspectiva do 

soldado (em primeiro plano), e do contraste estabelecido entre as fontes brancas e o 

fundo escuro da imagem.  

Em menor grau de saliência, aparece a chamada “Tribunal trava avaliação de 

professores” (temática Educação), devido à dimensão do tamanho das fontes adotadas 

no título, de sua disposição em parte do domínio do Ideal, e do peso empregado nas 

letras, em função do uso excessivo de negrito. Cabe ainda assinalar a chamada da 

reportagem “Governo já estuda 4ª ponte sobre o Tejo entre Algés e Trafaria” (temática 

Transportes), cuja saliência pode ser evidenciada pela alta temperatura da cor vermelha 

e pelo tamanho relativo das fontes deste título.  
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No que tange às promoções ou oferta de outros produtos agregados ao jornal, 

cumpre destacar a saliência significativa da promoção feita pelo jornal, como é o caso 

de “DVD Grátis”, devido aos tons de luminosidade e às cores quentes amarelo e 

vermelho intercaladas entre fonte e fundo, à sobreposição que realiza, e à localização 

dos recursos visuais no domínio do Ideal; e também na chamada de entrevista realizada 

pela revista NS' “O estatuto dos juízes é divino” (temática Polícia & Judiciário (II)), em 

decorrência do tamanho e do tom de luminosidade da imagem, bem como dos jogos de 

contraste entre fontes e fundo, configurado pelo uso da cor branca (fria e mais neutra) 

das fontes do título sobre o fundo de cor alaranjada (quente e saliente).      

A análise da capa do DN de 16/02/08 é demonstrada pela Figura 89 abaixo: 

 
 

                                                  Figura 89 – Recursos de saliência no DN 16/02/08. 
 

Aqui duas representações também parecem ser dotadas de alto teor de saliência. 

De um lado, a chamada da reportagem “Graffiti: arte ou vandalismo?” (temática 

Cultura), em função da intensidade das cores azul e alaranjada, do tom de brilho, do 

tamanho da imagem, da precisão do foco e efeito de perspectiva configurados entre o 

participante e o cenário no qual se encontra, de sua localização no domínio do Ideal, e 

do emprego da coloração vermelha às fontes do excerto textual “Graffiti”. De outro, a 

chamada da reportagem “Grandes da Europa aceleram independência do Kosovo” 

(temática Conflitos internacionais), por conta do tamanho da fotografia, do tom de 

brilho e da intensidade das cores empregadas (sobretudo o vermelho), da precisão do 

foco e da sua localização praticamente no centro da página, o que lhe confere destaque 

em relação às demais chamadas situadas ao seu redor. Em um grau de saliência 
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ligeiramente menor, aparece a chamada “Alegre avança com grande convenção da 

esquerda” (temática Política), devido ao “peso visual” criado pelo uso do negrito e ao 

tamanho das fontes adotadas no título, bem como a disposição no domínio do Ideal. 

Cabe destacar também a saliência da promoção divulgada pelo jornal, como é o 

caso de “DVD Grátis”, em decorrência dos tons de luminosidade, da sobreposição da 

figura e do uso da cor amarela no texto e da cor vermelha no fundo, ambas quentes e 

salientes, bem como da reportagem da revista NS' “500 euros chegam para matar 

alguém” (Polícia & Judiciário (I)), em virtude do tamanho e do tom de luminosidade da 

imagem, bem como do jogo de contraste entre a cor branca das letras e o fundo 

alaranjado (cor quente e saliente) visualmente configurados.      

A Figura 90 abaixo traz a análise da capa do DN de 23/02/08:  

 
 

                                Figura 90 – Recursos de saliência no DN 23/02/08. 
 

Nesta edição, o DN parece atribuir saliência à fotografia referente à chamada da 

reportagem “Emigrantes à semana” (temática Economia), em função de sua disposição 

no domínio do Ideal, do uso da cor vermelha no antetítulo da chamada, do contraste de 

luzes estabelecido entre as luzes dos carros e a escuridão da autoestrada, e do tamanho 

extenso da imagem. Paralelamente, é possível observar a saliência conferida à chamada 

“Rússia ameaça usar a força no Kosovo” (temática Conflitos internacionais), haja vista 

sua localização no centro da página, o tamanho da imagem, os tons de brilho, a 

intensidade das cores, a precisão do foco e os efeitos de perspectiva relativos aos 

manifestantes representados, além da cor vermelha empregada na fonte do título da 

chamada. Ademais, verifica-se certo teor de saliência da chamada “PPR do Estado vão 
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dar direito a pensão vitalícia” (temática Economia), devido ao peso visual conferido pelo 

uso de negrito, ao tamanho da fonte utilizada e a sua disposição no domínio do Ideal. 

Cumpre apontar, ainda, para a saliência da chamada da reportagem “Governo divulga os 

cursos do desemprego” (temática Educação), por conta da posição central que ocupa e 

do tamanho das fontes do título. 

Também recebem destaque a promoção feita pelo jornal “DVD Grátis” devido à 

sobreposição de sua representação na página, do tom de luminosidade adotado, do uso 

da cor amarela no texto e da cor vermelha como fundo, ambas intensas e quentes; e 

também a chamada de reportagem da revista NS‟ “Os últimos avanços médicos em 

Portugal” (temática Saúde), por conta do tamanho da imagem, e também do tom de 

brilho e do contraste estabelecido entre a cor branca das letras sobre o fundo 

alaranjado, de cor quente. 

Quanto aos recursos de saliência usados nas capas do CM, a Figura 91 mostra a 

seguir a análise da edição de 02/02/08:  

 
 

                                Figura 91 – Recursos de saliência no CM 02/02/08. 
 
 

Esta capa confere demasiada saliência à chamada da reportagem “Festa de 

carnaval com ameaça de chuva” (temática Cultura), em função da cor vermelha das 

fontes do referido título, bem como da precisão do foco e do tamanho exagerado da 

fotografia, em que o rosto de Sócrates sob a forma de um boneco aparece em destaque 

na página, sobrepondo parte da chamada ao lado. Cumpre ressaltar que, enquanto o DN 

atribui saliência à representação de uma chamada relativa ao carnaval brasileiro, o CM 

opta pela representação do carnaval português, o que corrobora a prioridade absoluta 
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dada pelo CM às chamadas nacionais em sua primeira página. Paralelamente, pode-se 

perceber a saliência atribuída à chamada “Morte em bomba de gasolina sem castigo” 

(temática Polícia & Judiciário (I)), haja vista as fontes garrafais e negritadas empregadas 

nas fontes do referido título. 

Por conseguinte, os recursos de saliência parecem direcionar os olhos do leitor 

para o domínio do Ideal, saliente na página. Primeiramente, pode-se apontar para a 

saliência atribuída à chamada da reportagem “Médicos espanhóis atacam cataratas” 

(temática Saúde), tendo em vista o tamanho das fontes do título, da intensidade e do 

contraste de cores estabelecido entre as fontes brancas e o fundo alaranjado, e da 

proporção ocupada no domínio do Ideal. Em seguida, verifica-se a atribuição de saliência 

à revista Vidas, por conta da forte intensidade da cor rosa, da ligeira inclinação e 

sobreposição sobre o logotipo do jornal, e do tamanho considerável de sua 

representação.  

Em um grau menor de saliência, observa-se a chamada “Vieira recusou 39 milhões 

por três jogadores” (temática Esporte), dado o contraste estabelecido entre as cores 

branca (fontes do título) e acinzentada (fundo), bem como o foco aplicado ao 

participante da imagem e sua localização no domínio do Ideal. Quanto ao domínio do 

Real, é possível notar certa saliência conferida à chamada “Ela diz que não nos quer 

deixar” (Polícia & Judiciário (I)), em decorrência de sua disposição central e do tamanho 

da representação do sargento e da própria frase por ele proferida, figurada entre aspas.      

A Figura 92 apresenta abaixo as chamadas mais salientes da edição de 09/02/08 

do CM: 

 
 

                                 Figura 92 – Recursos de saliência no CM 09/02/08. 
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Nesta edição, aponta-se, primeiramente, para “Um mês em coma por causa de 

pílulas para emagrecer” (Polícia & Judiciário (I)), devido ao contraste das letras de cor 

branca sobre o fundo azulado, ao tamanho da fotografia, à precisão do foco, à 

sobreposição e disposição em primeiro plano da vítima representada; bem como para a 

reportagem “Juíza acusa DIAP do Porto” (Polícia & Judiciário (II)), devido às fontes 

garrafais e negritadas do título da chamada e de sua localização em parte do domínio do 

Ideal. 

A revista e as promoções produzidas pelo jornal recebem considerável saliência 

pelo CM. No caso da revista Vidas, isso se dá pela sua disposição em parte do domínio do 

Ideal, pela intensidade das cores utilizadas (especialmente o amarelo e o rosa), e pela 

inclinação e tamanho da representação da revista. Já as promoções “colecção esqueleto 

do corpo humano”, “número mágico”, “vale compras e vale combustível”, e “peças 

sobre a via-sacra”, por conta da sobreposição e posição em primeiro plano das figuras, 

do tom de brilho, do emprego do amarelo (cor quente) como fundo e da localização no 

topo do domínio do Ideal.  

Ainda no domínio do Ideal, encontra-se, em grau menor de saliência, a chamada 

“Jogos da taça: Vieira revoltado com escolha de árbitro” (temática Esporte), tendo em 

vista a localização no domínio do Ideal e da ligeira sobreposição em que se encontra o 

presidente do Benfica. Já no domínio do Real, e com certo grau de saliência, notam-se 

as chamadas “Ministra arranca com obras em 332 escolas” (temática Educação), do 

formato reportagem, e “Alípio facilita fim do processo aos McCann” (Polícia & Judiciário 

(I)), devido ao tamanho e aos jogos de contraste entre figura e fundo adotados e à 

representação centralizada de seus participantes.     

A análise da edição de 16/02/08 do CM é mostrada abaixo pela Figura 93:  
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                                Figura 93 – Recursos de saliência no CM 16/02/08. 
 

Esta edição também pode ser classificada como uma composição bastante 

saliente, tendo em vista o emprego exagerado de recursos visuais na página, também 

oferecendo ao leitor várias trajetórias de leitura. Dentre as chamadas com mais 

saliência, destaca-se “Lisandro Lopez volta a resolver” (temática Esporte), devido ao 

tom de brilho, ao considerável tamanho, à precisão do foco na representação dos 

jogadores, e à sua sobreposição e disposição em primeiro plano; a chamada da 

reportagem “PJ investiga BCP por suspeitas de fraude” (Polícia & Judiciário (II)), por 

conta das fontes garrafais e negritadas do título da chamada e de sua localização no 

domínio do Ideal; e a representação da revista Vidas, haja vista sua disposição no 

domínio do Ideal, a intensidade das cores utilizadas (principalmente o amarelo e o rosa), 

e o tamanho e ligeira inclinação da revista. 

Em um grau menor de saliência, aparecem as chamadas “Homem de 53 anos 

barrica-se na TVI” (temática Polícia & Judiciário (I)), por conta da posição central, do 

tom de brilho e tamanho significativos da fotografia; a chamada da entrevista “Sport: 

grupos económicos decisivos na sucessão de Pinto da Costa” (temática Esporte), em 

função do emprego da cor quente amarela como cenário de fundo no qual se encontra o 

título; “Susto na viagem: Avião de Cavaco aterra de emergência” (temática Política), 

devido à sutil sobreposição da representação do presidente de Portugal, e à localização 

da chamada no domínio do Ideal; e as promoções “número mágico” e “colecção 

esqueleto do corpo humano”, em decorrência dos tons de brilho, do emprego do 



188 
 

amarelo (cor quente) como fundo e da disposição em sobreposição e primeiro plano das 

figuras no domínio do Ideal.     

A Figura 94 apresenta abaixo a análise da edição do CM de 23/02/08:  

 
 

                              Figura 94 – Recursos de saliência no CM 23/02/08. 
 

Esta edição atribui mais saliência à chamada da reportagem “Donos ignoram 

polêmica das casas de Sócrates” (temática Polícia & Judiciário (II)), devido à intensidade 

da cor vermelha empregada na fonte do título da chamada, ao tamanho significativo, ao 

foco preciso e a perspectiva em primeiro plano da senhora idosa representada. 

Paralelamente, a chamada “Função pública sem promoções” (temática Economia) 

aparece com acentuado destaque, haja vista as fontes garrafais e negritadas 

empregadas em seu título. 

Produtos agregados ao jornal recebem também saliência, tais como a revista 

Vidas, a “colecção esqueleto humano” e o sorteio medalhas da “paixão”. No caso da 

revista, por conta de sua sutil inclinação e sobreposição, do tamanho e da intensidade 

das cores; já no caso das promoções, devido ao tom de luminosidade e à intensa cor 

amarela adotada, à sobreposição e disposição em primeiro plano das figuras, e por sua 

localização no topo do domínio do Ideal. É possível assinalar, ainda, as chamadas “Bynia 

e Cardozo enfrentam-se no treino” (temática Esporte), devido ao tamanho, à localização 

central e à força das cores utilizadas na imagem; bem como “Doação de rim reforça 

união” (temática Saúde), por conta da sutil sobreposição de um dos participantes 

representados e da localização no domínio do Ideal. Cumpre mencionar, enfim, que a 

saliência da coloração vermelha permeia todas as chamadas da página, intercalada com 
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as fontes de coloração preta. Em geral, esse tipo de recurso parece funcionar como um 

tipo de chamariz, atraindo a atenção do leitor para o restante do texto da chamada.     

Com relação aos recursos de saliência empregados na primeira página do Público, 

a Figura 95 demonstra a análise da edição de 02/02/08: 

 
 

Figura 95 – Recursos de saliência no Público 02/02/08. 
 

O Público seleciona como informação mais saliente desta página a chamada 

“Regicídio: Esquerda chumba voto de pesar no Parlamento” (temática Política), em 

decorrência da precisão do foco, do efeito de perspectiva em primeiro plano, da 

dimensão da fotografia, e do contraste estabelecido entre as letras do antetítulo em 

tom alaranjado (cor quente) e as letras do título em tonalidade branca (cor de 

compensação). Paralelamente, cumpre ressaltar também a saliência conferida às 

chamadas do domínio do Ideal, nomeadamente “Grand Jury Européen: Provadores 

internacionais escolhem hoje os melhores vinhos de Portugal” e “Obituário: Gordon B. 

Hinckley morreu, mas os mórmons continuam a crescer”, ambas pertencentes ao 

caderno P2 e com as temáticas Gastronomia e Religião, respectivamente. Embora ambas 

sobressaiam pelo tamanho significativo e por ocuparem o referido domínio, a primeira 

chamada figura mais saliente do que a segunda, por conta da intensidade forte das cores 

e do foco conferido ao participante representado. Vale assinalar que a adoção das cores 

quentes vermelha e amarela nos antetítulos e início dos blocos de texto das chamadas 

tendem a estimular a atenção dos leitores para o conteúdo das informações reportadas 

pelo jornal. Os suplementos Digital e Fugas também podem ser percebidos como 

salientes, haja vista a ligeira inclinação em perspectiva de suas representações, o 
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contraste estabelecido entre ambos, e a sua presença no topo do domínio do Ideal. 

Embora em menor medida, é possível perceber como saliente a chamada da 

reportagem “Deputado Sócrates exerceu funções privadas enquanto recebia subsídio de 

exclusividade” (temática Polícia & Judiciário (II)), dado o tamanho significativo das 

fontes do título e o uso da vermelha (cor quente) empregada no excerto “„A minha 

actividade profissional privada desenvolveu-se sempre nos termos da lei‟, assegura José 

Sócrates”. Ademais, a chamada “Pensionistas do Estado não podem abater descontos 

para a saúde no IRS” (temática Economia), embora em menor medida, adquire certo 

teor de saliência, por conta do tamanho das fontes utilizadas no título.      

A análise da capa da edição de 09/02/08 do Público é apresentada a seguir pela 

Figura 96:  

 
 

                                Figura 96 – Recursos de saliência no Público 09/02/08. 
 

Esta edição traz como informação mais saliente da página a chamada da temática 

Cultura “World Press Photo: Há 30 anos que um português não ganhava um prémio neste 

concurso”, em decorrência da dimensão da fotografia, que ocupa praticamente todo o 

domínio do Novo, dos efeitos de perspectiva da foto e do contraste em preto e branco 

estabelecidos entre a representação do surfista e as ondas do mar, bem como do 

contraste entre as letras do antetítulo em tom alaranjado (cor quente), e as letras do 

título em tonalidade branca (cor de compensação). O domínio do Ideal, por seu turno, 

onde figuram chamadas do caderno P2, Digital e Fugas, também adquire considerável 

saliência com as chamadas “Religião: Os padres com casa cheia” (temática Religião) 

devido à ligeira sobreposição e ao tamanho da foto do padre; “Yahoo: Porque é que o 
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gigante da Internet entrou em crise?” (temática Economia), por conta do tamanho da 

imagem; e “Lajes do Pico: Viagem à terra dos baleeiros” (temática Turismo), pelo 

tamanho e o contraste de luz e sombra na fotografia.  

Embora em menor grau, cabe assinalar a saliência da chamada “José Pacheco 

Pereira diz que não estamos nos melhores dias” (temática Política) e “Vasco Pulido 

Valente indigna-se com o arcebispo da Cantuária” (temática Religião), em função de sua 

localização no topo do domínio do Ideal, e do jogo de contraste e perspectiva da 

representação de ambos os articulistas. Cumpre assinalar, ainda, certa saliência da 

chamada da reportagem “Doentes com enfartes e AVC esperam muito por exames” 

(temática Saúde) e “Municípios podem vir a tutelar professores” (temática Educação), 

em razão do tamanho significativo das fontes do título. O uso das cores quentes 

vermelho e amarelo em blocos de texto e antetítulos dispostos na página opera atraindo 

a atenção dos leitores para o conteúdo das informações reportadas pelo jornal.     

A Figura 97 abaixo traz a análise da capa do Público de 16/02/08: 

 
 

                             Figura 97 – Recursos de saliência no Público 16/02/08. 
 

Esta edição tem como informação mais saliente da página a chamada “CGTP: 

Carvalho da Silva relaciona desigualdades com corrupção” (temática Política), em função 

da dimensão da fotografia, da precisão do foco, das cores adotadas, do forte jogo de 

perspectiva entre primeiro (onde figura Manuel Carvalho da Silva) e segundo (onde 

aparece a plateia) planos, e do contraste entre as letras do antetítulo em tom 

alaranjado (cor quente) e as letras do título em tonalidade branca (cor de 
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compensação). Ressalte-se que, apesar de ter seu corpo retratado de costas para o 

espectador e voltado para a plateia, o Público constrói uma relação de engajamento 

com as críticas à suposta corrupção do governo e o debate acerca das desigualdades 

sociais do país proposto por Carvalho Silva, uma vez que este é apresentado no momento 

em que volta o rosto para o espectador.   

O domínio do Ideal, por sua vez, também recebe considerável saliência do jornal, 

precisamente as chamadas “Literatura: As 888 cartas de José Régio a Alberto de Serpa 

vão a leilão” (temática Cultura), por conta do tamanho e sobreposição da foto de José 

Régio, bem como do contraste de sua coloração acinzentada com o logotipo vermelho do 

jornal; “À mesa: os melhores vinhos para acompanhar a lampreia” (temática 

Gastronomia), em decorrência das fortes cores utilizadas na imagem e do seu tamanho; 

“Internet: Web 3.0: o futuro da World Wide Web” (temática Ciência & Tecnologia), 

devido ao tamanho da imagem e à intensidade da cor azul; e “José Pacheco Pereira 

escreve sobre o perdão aos aborígenes” (temática Cultura) e “Vasco Pulido Valente diz 

que Portugal tem uma grande fraqueza na criação de conhecimento” (temática Ciência 

& Tecnologia), em razão do jogo de contraste e perspectiva da representação dos 

articulistas, bem como de sua presença no topo do domínio do Ideal.  

Embora seja em menor grau, cumpre destacar, ainda, a saliência destinada à 

chamada da reportagem “Sócrates reúne-se com professores do PS para travar 

contestação” (temática Educação), por conta do tamanho considerável das fontes 

empregadas no título, bem como sua disposição no domínio do Ideal-Dado. Com base na 

análise da saliência no jornal, pode-se inferir que o Público tende a atribuir status e 

importância ao caráter plural de suas notícias, abrangendo a cobertura jornalística de 

variadas editorias, priorizando também as reportagens trazidas pelos seus cadernos 

especiais.     

A Figura 98 abaixo apresenta a edição de 23/02/08 do Público: 
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                                Figura 98 – Recursos de saliência no Público 23/02/08. 
 

Esta edição parece atribuir elevado grau de saliência a duas chamadas 

específicas. Uma delas, na chamada “Albino Aroso: o homem que receitava a pílula 

quando a contracepção era proibida” (temática Saúde), por conta da representação do 

médico português no domínio do Ideal, do tamanho significativo, do contraste de cores e 

brilho entre a imagem do médico e o segundo plano e, até mesmo, da sua sobreposição 

à parte do logotipo do jornal, cuja coloração vermelha do “P” atrai os olhos do leitor. A 

outra é a chamada “Curdistão: Turquia lança incursão no Norte do Iraque contra o PKK” 

(temática Conflitos internacionais), devido ao intenso tom de brilho, ao foco e efeito de 

perspectiva conferidos ao participante da imagem, representado em primeiro plano, e à 

dimensão da fotografia do soldado, que ocupa praticamente todo o domínio do Dado, 

bem como ao contraste estabelecido entre as letras do antetítulo em cor alaranjada 

(quente) e as letras do título em branco (cor de compensação).    

O domínio do Ideal recebe considerável saliência em função das cores quentes 

empregadas nos títulos e antetítulos de suas chamadas, que acabam por ser 

compensadas pelo fundo acinzentado. Ademais, parte da capa do livro “Os Lobos”, 

promoção feita pelo jornal, também adquire saliência, por se encontrar no topo do 

domínio do Ideal, com posicionamento inclinado e em perspectiva. Cabe ainda assinalar 

a chamada “Ciência: visita guiada ao mundo fantástico da Aula da Esfera”, em função da 

sua disposição no domínio do Ideal, do tamanho e da intensidade da cor azul da foto do 

manuscrito antigo representado. Por seu turno, a chamada da reportagem “Psicologia e 

Enfermagem entre os cursos com mais desempregados” parece ganhar certa saliência, 
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dada sua localização no domínio Ideal-Dado e ao tamanho relativamente maior de sua 

fonte em comparação aos demais títulos afigurados na página. 

O Quadro 8 traz as chamadas mais salientes verificadas em cada uma das edições 

dos três jornais: 

 
SIGNIFICADOS COMPOSICIONAIS – SALIÊNCIA 

  
Edição 02/02/08 

 

 
Edição 09/02/08 

 
Edição 16/02/08 

 
Edição 23/02/08 

 
 

Diário 
de 

Notícias 

- Eleições EUA 
- Promo DVD e Revista 
NS 
- Holocausto proibido 
carnaval Brasil… 
- Investigação a ouro 
roubado… 
- Presidências abertas 
de Santana… 

- Putos da rua 
- Promo DVD e Revista NS 
- Tribunal trava avaliação 
professores 
- Governo já estuda 4ª 
ponte… 
- Guerra volta a vencer 
WPP 

- Graffiti: arte ou 
vandalismo? 
- Promo DVD e Revista NS 
- Alegre avança c/ gde 
convenção de esquerda… 
- Gdes Europa aceleram 
independência Kosovo… 

- Emigrantes à semana 
- Promo DVD e Revista 
NS 
- PPR Estado vão dar 
direito à pensão… 
- Rússia ameaça usar a 
força no Kosovo 
- Governo divulga 
cursos do desemprego 

 

Correio 
da 

Manhã 

- Morte em bomba de 
gasolina sem castigo 
- Festa de carnaval c/ 
ameaça de chuva 
- Médicos espanhóis 
atacam cataratas 
- Promo e Revista Vidas 
- Vieira recusou 39 
milhões… 
- “Ela diz que não nos 
quer deixar” 

- Juíza acusa DIAP Porto 
- Um mês em coma por 
causa de pílulas… 
- Ministra arranca c/ 
obras em escolas 
- Alípio facilita fim do 
processo aos McCann 
- Vieira revoltado com a 
escolha de árbitro 
- Promo e Revista Vidas 

- PJ investiga BCP por 
suspeitas de fraude 
- Lisandro Lopez volta a 
resolver 
- Sport: Grupos 
económicos decisivos… 
- Avião de Cavaco aterra 
de emergência 
-Homem de 53 anos 
barrica-se na TVI 
- Promo e Revista Vidas 

- Função pública sem 
promoções 
- Donos ignoram polé-
mica das casas Sócrates 
-Binya e Cardozo 
enfrentam-se no treino 
- Doação de rim reforça 
união 
- Promo e Revista Vidas 

 

Público 

Provadores internacio-
nais escolhem hoje 
melhores vinhos… 
- Gordon H. morreu, 
mas mórmons 
continuam crescer 
- Esquerda chumba 
voto de pesar… 
- Sócrates exerceu 
funções privadas… 
- Pensionistas do Esta-
do não podem abater 
descontos saúde IRS 
- Digital 
- Fugas 

 - José Pacheco Pereira 
- Vasco Pulido Valente 
- Religião 
- Digital 
- Fugas 
- Concurso WPP 
- Doentes c/ enfartes e 
AVC esperam muito por 
exame 
- Municípios podem 
tutelar professores 

- José Pacheco Pereira 
- Vasco Pulido Valente 
- Literatura 
- Fugas 
- Digital 
- Sócrates reúne-se c/ 
professores p/ travar 
contestação 
- Carvalho da Silva rela-
ciona desigualdades c/ 
corrupção 
 

- Albino Aroso: o 
homem que receitava… 
- Ciência: visita 
guiada... 
- Turquia lança incursão 
norte Iraque contra PKK 
- Psicologia e enferma-
gem entre cursos c/ 
mais desempregados 
- Promo Livro 
 

 

Quadro 8 – As chamadas mais salientes da primeira página das edições analisadas dos jornais DN, CM e 
Público. 
 

Na primeira página das edições analisadas do DN, os elementos informacionais 

frequentemente com mais saliência são as reportagens, incluindo a da revista NS‟ – com 

temáticas ligadas, sobretudo, a problemas sociais e aos conflitos internacionais -, e as 

ofertas de produtos promovidas pelo jornal. Tal tipo de configuração sinaliza, por um 

lado, o valor e o prestígio atribuído ao gênero informativo de cariz mais aprofundado, 

como é o caso do formato jornalístico reportagem e, por outro, a importância atribuída 
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ao gênero promocional, que parece associado ao jornalismo com a finalidade de atrair 

mais leitores. Similarmente ao DN, o CM atribui elevado teor de saliência às 

reportagens, à revista Vidas, e aos produtos e promoções oferecidos aos leitores. Dentre 

as temáticas de mais destaque, assinala-se Polícia & Judiciário (I) e (II), e também 

Esporte, diferenciando-se aqui dos demais jornais analisados. No Público, recebem 

demasiada saliência as reportagens, relativas a diversas temáticas, incluindo os cadernos 

e suplementos especiais do jornal, do gênero informativo, e também as colunas, de 

caráter opinativo – o que demonstra o valor e a relevância atribuídos a tais formatos e 

gêneros. Cumpre sublinhar que, ao contrário dos outros dois jornais, o Público não 

atribui saliência à temática Polícia & Judiciário (I) e (II) nas edições analisadas de sua 

primeira página. 

A próxima seção apresenta a análise dos recursos de enquadre configurados na 

primeira página das edições dos jornais em análise.  

 

 

5.2.3 Recursos de enquadre 

 

Os recursos de enquadre servem para conectar ou desconectar os elementos e/ou 

grupos informacionais representados na página. Na Figura 99, abaixo, apresenta-se a 

edição de 02/02/08 do DN: 

 
 

                                Figura 99 – Recursos de enquadre no DN 02/02/08. 
 

 A desconexão entre os elementos informacionais prevalece na página, em função 
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do uso frequente de espaços em branco e linhas de enquadre entre as chamadas – 

ensejando, assim, uma configuração dotada de harmonia, ordem e equilíbrio entre as 

informações apresentadas. 

No entanto, há também um efeito de conexão entre as chamadas e as promoções 

e/ou a revista do jornal. Em um primeiro momento, a conexão se dá devido à ligeira 

sobreposição da representação da revista NS', que acaba por engendrar uma tênue 

ligação com a chamada “Holocausto proibido no Carnaval do Brasil”, através de um 

vetor formado entre parte da imagem da revista e a referida chamada. Essa conexão 

talvez possa ser entendida também como semântica, visto que a chamada de destaque 

da revista (“Muçulmanos unidos contra fanáticos”) aborda de certo modo a questão do 

extremismo político e religioso (o holocausto e algumas vertentes do islamismo). 

Ademais, os recursos visuais referentes à chamada da revista podem ser vistos em uma 

relação de rima visual com os recursos visuais empregados na reportagem localizada no 

domínio do Ideal, através de semelhanças das cores vermelho, azul e branco – as cores 

da bandeira dos EUA, cuja temática das eleições é apresentada em ambas as 

representações. 

Em um segundo momento, parece haver um efeito de conexão entre a chamada 

sobre a reportagem “Eleições: EUA à espera de terça-feira decisiva” e o anúncio “DVD 

Grátis”, através da sobreposição de parte dos seus recursos visuais na imagem referente 

à reportagem. Essa relação de conexão entre tais elementos acaba por reforçar a 

unidade e a importância destinada à reportagem e à oferta de produtos, associadas 

entre si e, inclusive, à própria identidade do jornal, traduzida pela conexão do logotipo 

à reportagem, por conta da integração estabelecida entre seus respectivos recursos 

visuais.  

A análise da edição do DN de 09/02/08 é mostrada abaixo pela Figura 100: 
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                              Figura 100 – Recursos de enquadre no DN 09/02/08. 
 

A desconexão prepondera entre as chamadas apresentadas, por conta do uso 

recorrente de espaços em branco e linhas de enquadre, suscitando uma composição 

dotada de harmonia e racionalidade no que tange à apresentação das informações. 

Em contrapartida, pode-se verificar o efeito de conexão estabelecido entre o 

logotipo do DN, os recursos visuais e verbais relativos à chamada da reportagem “Putos 

da rua: vidas violentas de jovens na Linha de Sintra”, e a oferta “DVD Grátis”, 

apresentada pelo jornal através da integração dos recursos verbais e visuais do seu 

logotipo e também pela sobreposição de parte dos DVDs na imagem concernente à 

reportagem. Essa relação de conexão configurada entre tais elementos acaba por 

reforçar a unidade e a importância destinada à reportagem e à oferta de produtos, 

associados entre si e, inclusive, à própria identidade do jornal. 

Cumpre ainda pontuar que, embora a revista NS' não estabeleça efetivamente um 

vetor com a chamada “Tribunal trava avaliação de professores”, é possível perceber uma 

sutil inclinação da revista em direção à referida chamada, o que sinaliza certa conexão 

semântica entre ambas, visto que versam sobre o poder hegemônico exercido pelo 

Tribunal Judiciário. Relações de rima visual podem ser observadas entre os recursos 

visuais relativos à chamada da reportagem localizada no domínio do Ideal e à chamada 

de destaque da página “Guerra volta a vencer World Press Photo”, através da 

semelhanças de cores com baixo grau de luminosidade, quiçá no sentido de associar a 

escuridão à ideia de violência. 

A Figura 101 traz a seguir a análise da edição do DN de 16/02/08:   



198 
 

 
 

                            Figura 101 – Recursos de enquadre no DN 16/02/08. 
 

De maneira geral, verifica-se a predominância da desconexão nesta edição, em 

virtude do uso recorrente de espaços em branco e linhas de enquadre entre as chamadas 

– o que tende a sugerir uma configuração dotada de racionalidade e independência entre 

as informações apresentadas. 

Contudo, é possível observar a presença de conexão entre as chamadas, a revista, 

e a promoção oferecida pelo próprio jornal. Em uma primeira instância, a conexão 

configura-se devido à inclinação da revista NS', que acaba por engendrar uma tênue 

ligação com o texto das chamadas “Pais da bebé mordida podem ser acusados” e “PJ 

tem drogas em armazém para servir de prova”, através de um vetor imaginário formado 

entre a imagem da revista e as referidas chamadas. Ressalta-se, ainda, que essa conexão 

pode ser compreendida também a partir de uma perspectiva semântica, uma vez que a 

manchete de capa da revista NS' “500 euros chegam para mandar matar alguém” e as 

chamadas “Pais da bebé mordida podem ser acusados” e “PJ tem drogas em armazém 

para servir de prova”, podem ser de caráter preocupante e negativo, além de 

diretamente relacionadas à cobertura policial e judiciária.  

Em uma segunda instância, é possível perceber o efeito de conexão entre o 

logotipo do jornal, o texto e a imagem da chamada sobre a reportagem “Graffiti: arte 

ou vandalismo?”, e a promoção “DVD Grátis”, engendrada pelo próprio jornal através da 

integração dos recursos verbais e visuais da primeira e da sobreposição da segunda na 

imagem referente à reportagem. Essa relação de conexão configurada entre tais 
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elementos acaba por reforçar a unidade e a importância destinada à reportagem e à 

promoção, associadas entre si e, inclusive, à própria identidade do jornal.  

A importância destinada ao formato reportagem pode ser verificada, ainda, na 

chamada “Grandes da Europa aceleram independência do Kosovo”, em função do efeito 

de conexão criado através da rima visual estabelecida entre as informações verbais 

“Free-Kosova” e “Grandes da Europa aceleram independência do Kosovo”, ambas em cor 

branca; bem como pela rima visual estabelecida entre a tonalidade da blusa da criança e 

o segundo plano no qual se encontra, ambas em tons de vermelho. Os recursos visuais 

desta reportagem também podem ser vistos em uma relação de rima visual com os 

recursos visuais da revista NS', devido às semelhanças das cores rosa, vermelho e branco 

utilizadas em cada uma delas – reforçando a unidade e a importância concedida ao 

formato reportagem. 

A análise da edição de 23/02/08 do DN é mostrada a seguir pela Figura 102:  

 
 

                           Figura 102 – Recursos de enquadre no DN 23/02/08. 
 

Nesta edição, observa-se o uso de variados recursos de enquadre, principalmente 

espaços vazios e espessas linhas pretas de enquadre entre as chamadas, engendrando 

uma composição na qual predomina a desconexão entre as chamadas, apresentadas, 

assim, de forma independente e racionalmente organizada. 

Em contrapartida, observa-se a conexão entre as chamadas de notícias e as 

publicidades dos produtos distribuídos pelo próprio jornal. Isso fica sugerido em dois 

momentos. O primeiro ocorre devido à inclinação da revista NS' (que traz em destaque a 
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chamada da reportagem “Os últimos avanços médicos em Portugal”), que acaba por 

configurar uma tênue conexão com o texto da chamada “PPR do Estado vão dar direito a 

pensão vitalícia”, através de um sutil vetor formado entre ambos. Tal conexão pode ser 

entendida também como semântica, visto que ambas as chamadas conectadas podem ter 

cariz positivo e dizem respeito, ao fim e ao cabo, ao bem-estar humano e social. Por 

outro lado, observa-se a relação de rima visual estabelecida entre a revista, a chamada 

de destaque (“Rússia ameaça usar a força no Kosovo”) e a reportagem localizada no 

domínio do Ideal, por causa das semelhanças das cores azul e vermelho presentes em 

seus respectivos recursos visuais. Essa configuração só vem a reforçar uma tendência 

crescente de elo entre informação e consumo, por meio da oferta de outros bens (neste 

caso, uma revista também de cariz jornalístico) acoplados ao jornal.  

Já o segundo momento se dá de maneira mais evidente, pois é possível verificar a 

conexão entre o logotipo do jornal, o texto e a imagem da chamada sobre a reportagem 

“Emigrantes à semana”, e a promoção “DVD Grátis” feita pelo jornal, através da 

integração da primeira e da sobreposição da segunda na imagem referente à 

reportagem. Essa relação de conexão configurada entre tais elementos acaba por 

reforçar a unidade e a importância destinada à reportagem e à oferta de produtos, 

associadas entre si e, inclusive, à própria identidade do jornal. 

 

No que tange aos recursos de enquadre usados na primeira página do CM, a Figura 

103 mostra a seguir a análise da edição de 02/02/08: 

 
 
 

                           Figura 103 – Recursos de enquadre no CM 02/02/08. 
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Esta edição apresenta uma composição na qual predomina a conexão entre os 

elementos da página, em função das sobreposições, da formação de vetores, e das rimas 

visuais entre as chamadas apresentadas. A cor vermelha empregada em determinadas 

palavras do texto das chamadas sugere a expressão de traços de saliência e conexão 

entre elas, talvez no sentido de fragmentar a atenção do leitor, através da ênfase a 

determinados trechos. 

O domínio do Ideal é preponderantemente marcado pela conexão, estabelecida 

entre a revista Vidas, a chamada “Médicos espanhóis atacam cataratas”, e o próprio 

logotipo do jornal, em função da sobreposição de parte da revista sobre parte da 

chamada e do logotipo, formando, assim, vetores entre tais elementos. Embora a 

chamada “Vieira recusou 39 milhões por três jogadores” afigure-se desconectada das 

demais presentes no domínio do Ideal, encontra-se em conexão com a chamada do 

caderno Sport “Quim em entrevista: „Quero acabar carreira no Benfica‟”, dada a 

integração desta naquela. Tal configuração pode sugerir a conexão semântica em torno 

da temática do futebol.  

Em se tratando do domínio do Real, a maior parte de suas chamadas, tais como 

“Rio de Mouro: Familiares de vítimas pedem justiça”, “Cast. Branco: Esfaqueou a mãe 

devido a herança”, “Tributação: 400 mil pagam por carro que não têm”, “Matosinhos: 

Criança morre em piscina municipal”, bem como “Jorge Coelho diz que Correia de 

Campos não tinha condições” e “Dias Loureiro fala no fim da reforma do SNS” (as duas 

últimas referentes à seção “Correio de Senadores”), aparecem em conexão, através da 

rima visual configurada pela coloração acinzentada que perpassa estas chamadas – 

configuração que sugere, também, um tipo de conexão semântica, qual seja, chamadas 

de cariz problemático e negativo. Por outro lado, a seção “Correio de Senadores” 

também pode ser vista como desconectada das demais chamadas, por conta do espaço 

em branco e das linhas de enquadre inseridas ao seu redor, o que pode ensejar certa 

distinção entre a apresentação das chamadas noticiosas e as de caráter opinativo.  

Cumpre ainda pontuar o sutil efeito de conexão estabelecido entre as 

publicidades anunciadas na capa, quais sejam, “Turismo Cultural Religioso” e “totoloto”, 

em função da rima visual estabelecida entre ambas através da similaridade da cor azul 
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nelas configurada e do uso da cor branca nas fontes. Em termos de Dado-Novo, verifica-

se a conexão estabelecida entre a chamada “Morte em bomba de gasolina sem castigo” 

e “Festa de carnaval com ameaça de chuva”. Isso decorre através da sobreposição de 

parte da cara do então primeiro-ministro José Sócrates sobre uma parte do título da 

chamada “Morte em bomba de gasolina sem castigo”, nomeadamente na palavra 

“castigo” - sugerindo, assim, certa associação entre festa e impunidade. Ainda sobre a 

chamada “Festa de carnaval com ameaça de chuva”, cabe apontar para a conexão que 

lhe é atribuída, devido à integração entre texto e imagem, o que acaba por acentuar-lhe 

a saliência. 

A Figura 104 mostra abaixo a análise da edição de 09/02/08 do CM:  

 
 

                              Figura 104 – Recursos de enquadre no CM 09/02/08. 
 

A conexão entre os elementos da página predomina nesta edição, em decorrência 

das sobreposições, da formação de vetores e das rimas visuais entre as chamadas. A cor 

vermelha empregada em alguns trechos dos títulos das chamadas sugere saliência e 

conexão entre elas, talvez no sentido de fragmentar a atenção do leitor, através da 

ênfase a determinadas palavras. 

A maior parte das chamadas pertencentes ao domínio do Novo mostra-se 

conectada, através da rima visual configurada pela coloração acinzentada como pano de 

fundo em tais chamadas – apontando para certa conexão entre as notícias sugeridas 

como novidades e/ou preocupantes para os leitores. 

Localizada no domínio do Ideal, as chamadas concernentes às temáticas Esporte e 

Polícia & Judiciário (I), respectivamente, aparecem em relação de rima visual, em 
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função da cor azul, idêntica em seus respectivos quadros, reforçando a conexão no 

referido domínio. A chamada do Esporte, nomeadamente futebol, aparece, ainda, em 

relação de conexão com os seus próprios elementos informacionais, inclusive com o 

caderno Sport, através da integração mútua dos recursos semióticos de cada um, 

reforçando-lhes a unidade. Desse modo, o futebol tende a receber mais ênfase e tornar-

se mais atrativo face aos olhos do leitor.  

Quanto ao domínio do Real, no que tange à seção “Senhora Política,” pode-se 

perceber sua desconexão com as demais chamadas, tendo em vista o espaço em branco 

e as linhas de enquadre inseridas em seu entorno, o que a distingue das chamadas 

noticiosas, talvez por pertencer ao gênero opinativo. 

Ademais, cabe sublinhar a conexão estabelecida entre os produtos (para além de 

informações jornalísticas) oferecidos pelo jornal, quais sejam, “colecção esqueleto do 

corpo humano”, “número mágico”, “vale compras e vale combustível”, e peças sobre a 

“Via Sacra”, devido à rima visual estabelecida entre eles por meio da similaridade entre 

as cores amarela e azul. Desse modo, a configuração da rima visual entre as promoções 

reforça-lhes também a saliência, apresentadas, assim, com unidade e ênfase aos 

leitores. 

Além das promoções, o jornal oferece a revista Vidas que, por sua vez, encontra-

se conectada à chamada “Juíza acusa DIAP do Porto”, através da sobreposição de parte 

de sua representação sobre a chamada – sugerindo, assim, a conexão entre informação 

jornalística e informação sobre a vida privada de famosos. A chamada “Juíza acusa DIAP 

do Porto” estabelece, ainda, mais dois tipos de conexão. Uma diz respeito ao link visual 

criado entre a palavra “acusa” e a imagem da cara de Pinto da Costa, conferindo-lhe 

certo tom depreciativo ou de culpa. A outra se dá por sua conexão com a chamada “Um 

mês em coma por causa de pílulas para emagrecer”, por conta do vetor formado entre 

parte do espaço referente às informações verbais da primeira chamada e parte da 

cabeça da senhora vítima das pílulas – o que também enseja certa conexão entre os 

domínios Ideal e Real e, até mesmo, uma conexão de caráter temático, visto que ambas 

as chamadas possuem mulheres como protagonistas (a juíza e a vítima das pílulas, 

respectivamente) – o que pode induzir o leitor a fazer a associação errônea entre a 
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representação da mulher e o título da outra chamada, as quais, na realidade, não 

possuem nenhuma relação. 

A análise da edição de 16/02/08 do CM é apresentada abaixo pela Figura 105: 

 
 

                                      Figura 105 – Recursos de enquadre no CM 16/02/08. 
 

Nesta edição, pode-se notar a configuração de uma composição visual em que 

predomina a conexão entre os elementos da página, em decorrência das sobreposições e 

das rimas visuais entre as chamadas. A cor vermelha empregada em determinadas 

palavras do texto das chamadas sugere saliência e conexão entre elas, talvez no sentido 

de fragmentar a atenção do leitor, através da ênfase a determinadas palavras. 

A maioria das chamadas do domínio do Real, tais como “Trofa: Juiz liberta 

violador de professora”, “Droga: Consumo de cocaína dispara em Portugal”, bem como 

“Processo Bexiga choca Jorge Coelho” e “Procuradores não atrasaram caso 

deliberadamente, refere Dias Loureiro” (as duas últimas referentes à seção “Correio de 

Senadores”), aparecem em conexão, através da rima visual configurada pelo fundo de 

coloração acinzentada onde se encontram tais chamadas – sugerindo, também, um tipo 

de conexão semântica, qual seja, chamadas de cariz polêmico ou problemático 

decorridas no âmbito da Justiça ou da Polícia. Tal configuração acaba por distingui-las 

das chamadas relacionadas ao Esporte, precisamente o futebol. Contudo, pode-se inferir 

também que a seção “Correio de Senadores” pode ser observada como desconectada das 

demais chamadas, devido ao espaço em branco e às linhas de enquadre inseridas ao seu 

redor, configuração que a discerne das chamadas noticiosas talvez por ser de cunho 

opinativo. 
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Ao figurar desconectada das demais do domínio do Real, a chamada relativa ao 

futebol encontra-se, ao mesmo tempo, em relação de conexão com os seus próprios 

elementos informacionais, através da integração dos recursos verbais na imagem, 

reforçando-lhes a unidade; bem como em relação de conexão com o domínio do Ideal, 

por meio da sobreposição de parte da cabeça de um dos jogadores da chamada 

“Lisandro Lopez volta a resolver” na chamada “PJ investiga BCP por suspeitas de 

fraude”. Além disso, a chamada do caderno Sport “Grupos económicos decisivos na 

sucessão de Pinto da Costa”, também se mostra desconectada, tendo em vista o fundo 

amarelo no qual se encontra, coloração que se diferencia das demais chamadas da 

página. Desse modo, o futebol tende a receber mais ênfase e tornar-se mais atrativo 

face aos olhos do leitor.  

Cabe assinalar também a conexão estabelecida entre os produtos (para além de 

informações jornalísticas) oferecidos pelo jornal, tais como a revista Vidas, a “colecção 

esqueleto humano” e a promoção “número mágico”, devido à rima visual estabelecida 

entre as duas últimas através da similaridade entre as cores amarela e azul e, 

paralelamente, à sobreposição da representação da revista nas duas promoções. A 

sobreposição da revista, inclusive, reforça-lhe a saliência; além disso, o excerto verbal 

“Revista Grátis” parece funcionar como elemento mediador entre o logotipo do jornal e 

a chamada “PJ investiga BCP por suspeitas de fraude”, estabelecendo, dessa maneira, 

um efeito de conexão entre ambos e entre as próprias chamadas pertencentes ao 

domínio do Ideal. Cumpre mencionar a conexão entre a revista Vidas, as promoções e o 

caderno Sport, através da rima visual estabelecida entre ambos pelo uso da cor amarela, 

sugerindo talvez certa conexão semântica entre lazer, consumo e entretenimento. 

A análise da primeira página do CM de 23/02/08 é indicada pela Figura 106 

abaixo:  
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                             Figura 106 – Recursos de enquadre no CM 23/02/08. 
 

Nesta edição, verifica-se a configuração de uma composição visual em que 

predomina a conexão entre os elementos da página, haja vista as sobreposições e as 

rimas visuais entre as chamadas. A cor vermelha empregada em determinadas palavras 

do texto das chamadas parece expressar saliência e conexão entre elas, talvez no 

sentido de fragmentar a atenção do leitor, através da ênfase a determinadas palavras.  

Cumpre ressaltar o efeito de conexão operado entre as chamadas “Donos ignoram 

polémica das casas de Sócrates” e “Função pública sem promoções”, haja vista o vetor 

formado entre parte da cabeça da senhora protagonista da reportagem e a referida 

chamada. Tal configuração sugere também certo ar de sarcasmo e gozo por parte da 

participante face à chamada “Função pública sem promoções”, uma vez que a conexão 

ali estabelecida pode levar à interpretação de que a senhora está olhando para a 

chamada situada acima. Ainda sobre a chamada “Donos ignoram polémica das casas de 

Sócrates”, percebe-se a integração entre as unidades verbal e visual, devido à conexão 

estabelecida entre ambas por conta da integração do texto na imagem. Com efeito, os 

vários recursos de enquadre empregados na referida chamada (integração do texto na 

imagem e formação de vetor, por exemplo) acabam por acentuar-lhe a saliência, 

atraindo, assim, a atenção do leitor.  

As chamadas de caráter polêmico – “Corrupção preocupa Cavaco”, “Inspectores 

acusados de agressão” e “Pinto da Costa ataca Maria José Morgado” - aparecem em 

conexão no domínio do Real, através da rima visual configurada pela coloração 

acinzentada nas quais tais chamadas encontram-se imersas. Tal configuração acaba por 
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distingui-las das chamadas relacionadas ao desporto, nomeadamente o futebol. 

Pode-se apontar, também, um ligeiro efeito de conexão estabelecido entre as 

publicidades referentes à “totoloto” e à “cofersan”, dada a rima visual estabelecida 

entre elas através das tonalidades azuis em que se encontram configuradas. Por fim, 

nota-se a conexão estabelecida entre os produtos (para além de informações 

jornalísticas) oferecidos pelo jornal, tais como a revista Vidas, a “colecção esqueleto 

humano” e as medalhas “imagens da paixão”, em função da rima visual estabelecida 

entre as duas últimas e, paralelamente, da sobreposição da revista no cenário das duas 

promoções. A sobreposição da revista, inclusive, reforça-lhe a saliência; além disso, o 

excerto verbal “Revista Grátis” parece funcionar como elemento mediador entre o 

logotipo do jornal e a chamada “Função pública sem promoções”, estabelecendo, dessa 

maneira, um efeito de conexão entre ambos. Nota-se, ainda, uma sutil conexão entre as 

promoções, a revista Vidas e o caderno Sport, através da rima visual estabelecida entre 

ambos pelo uso da cor amarela – apontando, mais uma vez, para a conexão semântica 

entre lazer, consumo e entretenimento.  

Quanto aos recursos de enquadre usados na primeira página do Público, a Figura 

107 apresenta a seguir a edição de 02/02/08: 

 
 

                                         Figura 107 – Recursos de enquadre no Público 02/02/08. 
 

Nesta edição predomina a desconexão entre os elementos informacionais, 

sobretudo devido ao uso de espaços em branco e linhas de enquadre – o que enseja uma 

composição que prima por equilíbrio, harmonia e racionalidade na apresentação das 

notícias. 
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De modo mais específico, é possível perceber um efeito sutil de desconexão 

aplicado às chamadas das reportagens concernentes aos suplementos Digital e Fugas, 

quais sejam, “A concorrência diz que não tem medo do iPhone, o telemóvel da Apple” e 

“O Fugas foi ver o encanto de uma das jóias do ecoturismo brasileiro”, respectivamente, 

uma vez que ambos os cadernos encontram-se separados do espaço destinado às 

chamadas e, além disso, o uso da tonalidade lilás nas fontes do título, coloração distinta 

de todas as demais afiguradas na página, tende a reforçar-lhes a ideia de desconexão. 

Esse tipo de configuração parece sinalizar destaque e diferenciação por parte do Público 

às chamadas relativas aos cadernos especiais por ele veiculados, ao mesmo tempo em 

que ambos os cadernos encontram-se em uma relação de conexão e rima visual, por 

apresentarem o mesmo tamanho e a mesma cor nas letras do título.  

No domínio do Ideal, pode-se perceber um efeito de conexão entre as chamadas 

nele apresentadas. Estas aparecem integradas em um fundo acinzentado, e numa 

relação de rima visual, estabelecida entre os títulos (alaranjado) e antetítulos 

(vermelho) das chamadas “Grand Jury Européen: Provadores internacionais escolhem 

hoje os melhores vinhos de Portugal” e “Obituário: Gordon B. Hinckley morreu, mas os 

mórmons continuam a crescer”.  

A Figura 108 apresenta abaixo a análise dos recursos de enquadre na primeira 

página da edição do Público de 09/02/08:  

 
                                                 
                                         Figura 108 – Recursos de enquadre no Público 09/02/08. 
 

A desconexão entre os elementos informacionais é uma constante nesta página, 

através de espaços em branco e linhas de enquadre – sugerindo uma composição que 
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prima pela harmonia e racionalidade na apresentação das informações. 

O recurso à desconexão pode ser observado na chamada “José Pacheco Pereira diz 

que não estamos nos melhores dias” e “Vasco Pulido Valente indigna-se com o arcebispo 

da Cantuária”, visto que ambos os articulistas encontram-se separados do espaço 

destinado às chamadas, além da coloração lilás utilizada nas fontes do título, tonalidade 

distinta de todas as demais afiguradas na página. Desse modo, tal configuração pode 

sugerir a diferenciação entre as chamadas de teor noticioso e as chamadas de caráter 

opinativo. 

No domínio do Ideal, pode-se perceber um efeito de conexão entre as chamadas 

apresentadas, pois figuram integradas em um fundo acinzentado, e aparecem numa 

relação de rima visual estabelecida entre os títulos (alaranjado) e antetítulos (vermelho) 

das chamadas. 

Vale ressaltar que uma das chamadas do domínio do Ideal – “Religião: Os padres 

com casa cheia” - afigura-se associada ao próprio logotipo do jornal, em que um padre 

(retratado de costas para o leitor) tem parte do seu corpo sobreposto à parte do 

logotipo do Público. Segundo Machin (2007: 114), quando uma pessoa é representada de 

costas para o espectador, o efeito resultante pode ser tanto de alinhamento entre este e 

o participante representado, ou àquilo para o qual está voltado; como também de 

sugestão de anonimato ou de alguém que “vira as costas” para o espectador. Tendo em 

conta a ausência do cenário no qual se encontra o padre representado na página, é 

possível associá-lo tanto ao anonimato e à sua generalização como também ao baixo 

grau de envolvimento do próprio jornal com a figura religiosa e, consequentemente, dos 

espectadores para com ela.  

Com base nesse tipo de configuração, pode-se sugerir que o jornal associa sua 

identidade a uma cobertura jornalística abrangente, abordando temáticas relacionadas à 

Religião (“Religião: Os padres com casa cheia”) – muito embora não pareça engajar-se 

com este tema, o que parece reforçado ao trazer a representação de um padre virado 

de costas para os leitores -, Cultura (“Festival de Berlim: Competição abriu com Daniel 

Day-Lewis à beira da loucura em Haverá Sangue”), Ciência & Tecnologia (“Yahoo: Porque 

é que o gigante da Internet entrou em crise?”), Meio Ambiente e Turismo (“Lajes do 
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Pico: Viagem à terra dos baleeiros”), apresentadas com unidade e ênfase. 

A Figura 109 traz a seguir a análise da primeira página do Público de 16/02/08:  

 
 

                                      Figura 109 – Recursos de enquadre no Público 16/02/08. 
 

Nesta edição, é predominante a desconexão entre os elementos informacionais, 

através do emprego de diversos recursos de enquadre, tais como espaços em branco, 

linhas de enquadre e diferença de cores – sugerindo, dessa maneira, uma composição 

visual dotada de equilibrio, harmonia e racionalidade. 

Cumpre assinalar, ainda, o efeito de desconexão engendrado na chamada “José 

Pacheco Pereira escreve sobre o perdão aos aborígenes” e “Vasco Pulido Valente diz que 

Portugal tem uma grande fraqueza na criação de conhecimento”, uma vez que a imagem 

de ambos os articulistas encontra-se separada do espaço destinado às chamadas, além 

da coloração lilás utilizada nas fontes do título, tonalidade distinta de todas as outras 

figuradas na página. Dessa forma, tal configuração pode sugerir a distinção feita pelo 

jornal entre as chamadas de teor noticioso e as chamadas de caráter opinativo. 

Já no domínio do Ideal, verifica-se a conexão entre suas chamadas, pelo fato de 

encontrarem-se integradas em um fundo acinzentado, e por apresentarem-se numa 

relação de rima visual estabelecida entre os títulos (alaranjado) e antetítulos (vermelho) 

das chamadas. Tais chamadas aparecem, inclusive, associadas ao próprio logotipo do 

jornal, como é o caso da chamada “Literatura: As 888 cartas de José Régio a Alberto de 

Serpa vão a leilão”, em que a imagem de José Régio encontra-se sobreposta à parte do 

logotipo do Público. Nesse sentido, pode-se dizer que o jornal associa à sua própria 

identidade a informações jornalísticas de cariz cultural, ambiental, gastronômico e 
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tecnológico (“Literatura: As 888 cartas de José Régio a Alberto de Serpa vão a leilão”, 

“Ambiente: Desflorestação da Amazônia poderá crescer 50 por cento”, “À mesa: os 

melhores vinhos para acompanhar a lampreia”, “Internet: Web 3.0: o futuro da World 

Wide Web”, respectivamente) – conferindo-lhes, assim, unidade e importância. 

A Figura 110 apresenta a seguir a análise da primeira página do Público de 

23/02/08:  

 
 

                                        Figura 110 – Recursos de enquadre no Público 23/02/08. 
 

Nesta edição prevalece a desconexão entre os elementos informacionais da 

página, em função das linhas pretas e acinzentadas de enquadre empregadas entre as 

chamadas, apresentando-as, assim, de maneira independente, harmoniosa, e 

marcadamente delimitadas entre si.  

A promoção referente ao livro “Os Lobos” aparece, com efeito, em desconexão 

com as demais informações jornalísticas da página, o que pode ser verificado através do 

uso de fontes com uma cor distinta das demais figuradas; além disso, encontra-se fora 

do espaço destinado às chamadas. Esse tipo de configuração parece sinalizar certo 

cuidado por parte do Público em delimitar o espaço ocupado por uma publicidade e o 

espaço ocupado por uma informação jornalística, evitando, assim, a tendência geral 

observada no DN e CM de conectá-las e hibridizá-las, reconhecendo, ainda, a diferença 

em relação ao propósito comunicativo predominante de cada um desses gêneros: 

informar e consumir, respectivamente.  

Em se tratando do domínio do Ideal, visualiza-se a conexão entre suas chamadas, 

visto que se encontram integradas a um fundo acinzentado, figurando também numa 



212 
 

relação de rima visual entre os títulos (amarelo) e antetítulos (vermelho) das chamadas. 

Tais chamadas aparecem associadas ao próprio logotipo do jornal, devido à sobreposição 

da imagem do médico português Albino Aroso à parte do logotipo do Público. Nesse 

sentido, pode-se dizer que o jornal associa à sua própria identidade as informações 

jornalísticas pertencentes à temática da Saúde (“Albino Aroso: o homem que receitava a 

pílula quando a contracepção era proibida”), Ciência & Tecnologia (“Ciência: Visita 

guiada ao mundo fantástico da Aula da Esfera”), Economia (“Dinheiro: bancos peer-to-

peer, o futuro do crédito”), e Cultura (“Portfólio: fomos a um circo numa sala vazia do 

Porto”) – sugerindo, mais uma vez, uma considerável preocupação com a formação 

plural dos seus leitores. 

O Quadro 9 indica os graus de enquadre estabelecidos entre as chamadas de 

primeira página de cada uma das edições dos três jornais em voga: 

 
SIGNIFICADOS COMPOSICIONAIS – NÍVEIS DE ENQUADRE 

  
Edição 02/02/08 

 

 
Edição 09/02/08 

 
Edição 16/02/08 

 
Edição 23/02/08 

 
 

Diário 
de 

Notícias 

- Predomínio da 
desconexão 
- Conexão: Logo+Gde 
report+Promo DVD 
- Conexão: Holocausto 
proibido carnaval Brasil 
+ Revista NS 
Muçulmanos unidos 
contra fanáticos 
- Conexão: Revista NS + 
Gde report. 

- Predomínio da 
desconexão 
- Conexão: Logo+Gde 
report+Promo DVD 
- Conexão: Tribunal trava 
avaliação de professores 
+ Revista NS “O estatuto 
juízes... 
- Conexão: Gde report + 
Chamada destaque WPP  

- Predomínio da 
desconexão 
- Conexão: Logo+Gde 
report+Promo DVD 
- Conexão: Revista  
NS 500 euros… + Pais 
da bebé mordida+ PJ 
tem drogas em… 
- Conexão: Gde report 
+ chamada destaque 
Kosovo… 

- Predomínio da 
desconexão  
- Conexão: Logo+Gde 
report+ Promo DVD+  
- Conexão: PPR do Esta-
do vão dar pensão 
vitalícia+Revista NS Os 
últimos avanços médicos 
em Portugal + Gde report 
 

 

Correio 
da 

Manhã 

- Predomínio da 
conexão  
- Conexão Ideal: Logo+ 
Revista Vidas+Médicos 
espanhóis atacam… 
- Morte em bomba…+ 
Carnaval c/ameaça… 
-Familiares vítimas pe-
dem justiça+ Esfaque-
ou a mãe…+400 mil pa-
gam por carro…+ Crian-
ça morre em piscina… 
Conexão entre 
temáticas Esporte 
-Conexão seção 
opinativa  
- Conexão pubs 

- Predomínio da conexão 
- Conexão Ideal: Promo 
- Conexão: Vieira revol-
tado… +Sport 
- Conexão: Revista Vidas 
+ Juíza acusa DIAP Porto 
- Conexão: Um mês em 
coma…+ Juíza acusa DIAP 
- Conexão: Alegre avança 
c/ corrente PS…+Menino 
assiste a acidentes…+ 
Padres católicos… 
- Conexão: Ministra 
arranca c/obras+Alípio 
facilita fim do processo… 
- Conexão: seção 
opinativa 

- Predomínio da 
conexão 
- Conexão Ideal: Logo+ 
Revista Vidas+PJ invés-
tiga BCP…+Promo 
- Conexão: Lisandro Lo-
pez volta… + Sport 
- Conexão: Lisandro Lo-
pez volta a resolver+ 
PJ investiga BCP… 
- Conexão: Pimenta 
apanha 4 anos+Juiz 
liberta +consumo de 
cocaína dispara… 
Conexão: seção 
opinativa 

- Predomínio da conexão  
- Conexão Ideal: Logo+ 
Revista Vidas+Promo+ 
Função pública sem… 
- Conexão Real: 
Corrupção…+Inspectores 
acusados…+Pinto da 
Costa ataca Maria… 
- Conexão Real: Sport+ 
Binya e Cardozo 
enfrentam-se no treino 
- Conexão: Função 
pública sem… + Donos 
ignoram polémica… 
- Conexão pubs 
 

 

Público 

- Predomínio da 
desconexão  
- Desconexão, separa-
ção e destaque: cader-
nos Fugas e Digital 
- Conexão, rima visual 
no Ideal: identidade e 

- Predomínio da 
desconexão 
- Desconexão, separa-
ção e destaque: distin-
ção entre informação e 
opinião 
- Conexão, rima visual no 

- Predomínio da 
desconexão  
- Desconexão, separa-
ção e destaque: distin-
ção entre informação e 
opinião 
- Conexão, rima visual 

- Predomínio da 
desconexão 
- Desconexão, separação 
entre chamadas jornalís-
ticas e a promoção 
- Conexão, rima visual no 
Ideal: identidade do jor-
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valor ao caderno P2 e à 
cobertura diversificada 
de notícias 

Ideal: identidade do jor-
nal associada à cobertu-
ra plural e aos cadernos 
especiais P2, Fugas e 
Digital 

no Ideal: identidade do 
jornal associada à co-
bertura plural e aos ca-
dernos especiais P2, 
Fugas e Digital 

nal associada à cobertu-
ra plural e aos cadernos 
especiais P2 e Digital 
 

 

Quadro 9 – Os níveis de conexão e desconexão dos elementos informacionais na primeira página das 
edições analisadas dos jornais DN, CM e Público. 
 

Na primeira página do DN e do Público prevalece a desconexão entre os 

elementos informacionais, apresentados, assim, de maneira mais organizada, racional e 

harmônica aos leitores. Ambos têm o domínio do Ideal configurado pela conexão, mas 

são marcados pela seguinte distinção: enquanto o DN associa a sua identidade à 

reportagem e às promoções, o Público vincula-se à cobertura diversificada e 

aprofundada das notícias trazidas pelos seus cadernos e suplementos especiais. No CM, 

em contrapartida, sobressai a conexão entre os elementos informacionais de sua 

primeira página, reforçando a identidade das notícias sobre o futebol, das notícias 

problemáticas referentes à temática Polícia & Judiciário (I) e (II) e, ademais, associando 

a própria identidade às promoções e à revista Vidas, promovidas pelo jornal. Ao associar 

sua identidade à oferta de produtos, o CM aproxima-se do DN, habituando seus leitores à 

fusão entre os conteúdos jornalístico e promocional.      

Como o layout da primeira página que compõe o corpus referente aos jornais 

Diário de Notícias, Correio da Manhã e Público parece obedecer a um mesmo padrão em 

termos de cores e tipografia, as próximas seções trazem uma análise geral dos referidos 

jornais com base nesses dois aspectos.  

 

5.3 Os significados sociossemióticos das cores da primeira página dos jornais Diário 

de Notícias, Correio da Manhã e Público  

 

As análises da primeira página das edições do DN de 02/02/08 (Figura 111), 

09/02/08 (Figura 112), 16/02/08 (Figura 113) e 23/02/08 (Figura 114), baseadas no 

sistema paramétrico das cores, são apresentadas a seguir: 
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De modo geral, a primeira página do Diário de Notícias pode ser caracterizada por 

um grau considerável de diferenciação, haja vista a pluralidade de cores das fotografias. 

Ademais, o domínio do Ideal parece receber elevado brilho em relação aos demais 

setores da capa do jornal, devido à intensidade da luminosidade verificada através do 

emprego das cores quentes amarelo e vermelho. Este alto grau de brilho evocado pela 

presença destas fortes tonalidades neste domínio acaba por suscitar emotividade e 

envolvimento, além de direcionar a atenção do leitor para a grande reportagem e a 

promoção apresentadas pelo jornal. 

A tonalidade expressiva e estimulante do vermelho é frequentemente destinada 

às ações do governo (“Governo já estuda 4ª ponte sobre o Tejo entre Algés e Trafaria [DN 

09/02]”, “Alegre avança com grande convenção da esquerda [DN 16/02]”, “Governo 

divulga os cursos do desemprego [DN 23/02]”); bem como à voz do jornal associada a 

Figura 111 – O sistema de cores 
no DN 02/02/08. 

 

Figura 112 – O sistema de cores 
no DN 09/02/08. 

 

Figura 113 – O sistema de cores 
no DN 16/02/08. 

 

Figura 114 – O sistema de cores 
no DN 23/02/08. 
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tais chamadas. É o caso da chamada “Alegre avança com grande convenção da 

esquerda”, em que a voz do jornal “Carvalho da Silva admite fazer congresso 

extraordinário”, figura em vermelho; e também da chamada “Governo divulga os cursos 

do desemprego”, em que a voz do jornal “Lista dos 43 diplomas do ensino superior com 

pior saída profissional no País” aparece em vermelho – conferindo, assim, destaque, 

saliência e atenção ao relato do jornal, em geral associado às chamadas de cariz 

polêmico decorrentes de determinadas ações do governo.     

Cumpre ainda destacar a chamada referente à revista Notícias Sábado, em 

tonalidade alaranjada. Em função das propriedades estimulantes desta cor de 

temperatura quente, as representações da revista e da promoção acabam por despertar 

positivamente o interesse do leitor, sugerindo originalidade, conforto e prazer (Heller, 

2007). Em contrapartida, nota-se também o emprego da cor branca na chamada 

referente à revista, conferindo-lhe equilíbrio e suavidade, haja vista seus efeitos de 

pureza, leveza e neutralização. O mesmo efeito também pode ser observado na 

promoção “DVD Grátis”, em que o branco age no sentido de atenuar a força e a saliência 

das cores vermelha e amarela, de alta temperatura. 

Cabe ainda sublinhar que, de modo geral, a cor branca é empregada nas letras de 

textos imersos em imagens compostas de alto grau de saturação (“Holocausto proibido 

no carnaval do Brasil” [DN 02/02], “Guerra volta a vencer World Press Photo” [DN 

09/02], “Grandes da Europa aceleram independência no Kosovo” [DN 16/02]), talvez 

para atribuir mais equilíbrio e leveza visual às imagens carregadas de ênfase.  

Em se tratando do peso visual da tipografia gótica empregada no logotipo do 

jornal, o uso do branco parece, em termos positivos, transmitir a sensação de leveza, 

equilíbrio e harmonia. Entretanto, em termos negativos, pode vir a sugerir certo elitismo 

e distanciamento. 

No que diz respeito à escala de temperatura, observa-se a aplicação contrastiva 

da tonalidade quente vermelha e da tonalidade fria azul, bem como da cor quente 

laranja e a cor neutra branca - sugerindo, assim, certo equilíbrio dinâmico, a partir das 

quais são engendrados pontos de tensão e relaxamento na página. Desta maneira, 

enquanto o vermelho e o laranja encontram-se associados ao calor, energia, saliência e 
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primeiro plano; o azul e o branco correspondem ao frio, calma, distância e segundo 

plano. O contínuo quente-frio pode estar associado aos contrastes 

“sedativo/estimulante”, “aéreo/terrestre”, “longe/próximo”, “leve/pesado” (Kress & 

van Leeuwen, 2002). Esse equilíbrio dinâmico também fica sugerido na intercalação 

entre os títulos de chamadas configurados por meio da cor preta e os títulos de cor 

vermelha. 

No que tange à pureza, pode-se observar uma opção por parte do jornal que 

oscila entre a adoção de cores puras e híbridas. Por um lado, recorre às cores puras para 

a sua confecção habitual, nomeadamente o vermelho, o azul e o amarelo – o que, em 

termos ideacionais, codifica os significados associados ao ideal de simplicidade e 

organização da sociedade. Por outro lado, as cores laranja e rosa, classificadas como 

híbridas, tendem a figurar nas chamadas da revista Notícias Sábado e na publicidade do 

BPN, respectivamente. Estas são associadas às ideologias da contemporaneidade, 

reproduzindo uma realidade social dominada por mudanças, incertezas e pela presença 

cada vez mais forte do consumo64. Salienta-se ainda que, em uma das edições do DN 

[09/02], a cor híbrida marrom foi utilizada na publicidade do BPN a fim de remeter à 

ideia do chocolate, por conta do tradicional Festival de Chocolate de Óbidos, em 

Portugal.       

Ademais, nota-se o predomínio da modulação nas imagens das chamadas da 

página. Ao passo que as chamadas situadas no domínio do Ideal relativas à grande 

reportagem, frequentemente associadas à problematização de questões sociais, 

apresentam baixa modalidade naturalística, pois prevalece a saturação de cores e 

sombras nas imagens, ou cenários de fundo sutilmente desfocados – muitas vezes não 

correspondendo, portanto, à realidade -, possivelmente no sentido de despertar os 

sentidos do leitor; as chamadas de destaque, geralmente de âmbito internacional, são 

mostradas através de alta modalidade naturalística, haja vista a minúcia de detalhes na 

representação dos participantes e do cenário, em que primeiro e segundo planos figuram 

bem articulados e precisamente focalizados, construindo, assim, verdades mais 

                                                 
64Para uma abordagem aprofundada sobre a relação entre hibridismo, contemporaneidade, identidade e 
incerteza, consultar Bhabha (1994), Bauman (2000), e Hall (2003). 
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perceptuais e realísticas aos leitores. 

O Quadro 10 abaixo assinala os padrões de recorrência dos recursos 

sociossemióticos das cores nas edições analisadas do DN: 

 
DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Categorias 
sociossemióticas 

das cores 

 
Edição 02/02/08 

 

 
Edição 09/02/08 

 
Edição 16/02/08 

 
Edição 23/02/08 

Brilho - Logo: alto grau 
brilho e luminosidade 
(branco) 
- Gde report Ideal: 
brilho e luminosidade  
- Chamada c/ foto 
destaque: brilho 
- Promo e Revista: 
brilho/luminosidade 
acentuados 

- Logo: alto grau bri-
lho e luminosidade 
(branco) 
- Gde report Ideal: 
pouco brilho, escuro 
- Chamada c/foto 
destaque: pouco 
brilho, escuro 
- Promo e Revista: 
brilho/luminosidade 

- Logo: alto grau 
brilho/luminosidade 
(branco) 
- Gde report Ideal: 
altos brilho/ 
luminosidade  
- Chamada c/ foto 
destaque: brilho, 
branco, claro 
- Promo e Revista: 
brilho/luminosidade 
acentuados  

- Logo: alto grau 
brilho/luminosidade 
(branco) 
- Gde rep Ideal: 
luminosidade  
- Chamada c/ foto 
destaque: brilho, 
branco, claro 
- Promo e Revista: 
brilho/luminosidade 
acentuados 

Saturação - Logo: baixa 
saturação (branco) 
- Alta saturação Ide-
al: Gde report, Promo 
DVD (vermelho+ azul 
+amarelo) 
- Alta saturação Real: 
revista NS (laranja 
+vermelho), chamada 
foto destaque (tons de 
amarelo) 

- Logo: baixa 
saturação (branco) 
- Alta saturação Ide-
al: Promo DVD (ver-
melho+amarelo); Gde 
report (alto 
escurecimento) 
- Saturação Real:  
revista NS (laranja 
+vermelho), chamada 
foto destaque (alto 
escurecimento) 

- Logo: baixa 
saturação (branco) 
- Alta saturação Ide-
al: Gde report, Promo 
DVD (azul+ vermelho+ 
amarelo) 
- Alta saturação Real: 
revista NS (laranja+ 
vermelho), chamada 
foto destaque 
(vermelho) 

- Logo: baixa 
saturação (branco) 
- Alta saturação Ideal: 
Gde report (escureci-
mento); Promo DVD 
(vermelho+ amarelo) 
- Alta saturação Real: 
revista NS (laranja), 
chamada foto 
destaque 
(vermelho+azul) 

Pureza - Oscilam cores puras 
(vermelho, amarelo, 
azul) e híbridas 
(laranja, rosa, 
castanho) 

- Oscilam cores puras 
(vermelho, amarelo, 
azul) e híbridas 
(laranja, rosa, 
castanho) 

- Oscilam cores puras 
(vermelho, amarelo, 
azul) e híbridas 
(laranja, rosa, 
castanho) 

- Oscilam cores puras 
(vermelho, amarelo, 
azul) e híbridas 
(laranja, rosa, 
castanho) 

Modulação - Modulação/modalid. 
naturalística alta na 
chamada c/ foto 
destaque: Holocausto 
proibido… 
- Modulação/modalid. 
naturalíst. baixa na 
Gde Report do Ideal: 
Eleições nos EUA … 

- Modulação/modalid. 
naturalística alta 
chamada c/ foto 
destaque: Guerra 
volta vencer WPP 
- Modulação/modalid. 
naturalíst. baixa na 
Gde Report do Ideal: 
Putos de rua… 

- Modulação/modalid. 
naturalística alta na 
chamada c/ foto 
destaque: Grandes da 
Europa aceleram… 
- Modulação/modalid. 
naturalíst. baixa na 
Gde Report do Ideal: 
Graffiti… 

- Modulação/modalid. 
naturalística alta 
chamada c/ foto 
destaque: Rússia 
ameaça usar a força… 
- Modulação/modalid. 
naturalíst. baixa na 
Gde Report do Ideal: 
Emigrantes à semana… 

Diferenciação - Policromia: cores 
distribuídas regular-
mente (vermelho, a-
zul, amarelo, rosa, 
laranja) 

- Policromia: cores 
distribuídas regular-
mente (vermelho, 
amarelo, laranja, 
cinzento, castanho) 

- Policromia: cores 
distribuídas regular-
mente (vermelho, a-
zul, amarelo, rosa, 
laranja) 

- Policromia: cores 
distribuídas regular-
mente (vermelho, a-
zul, amarelo, rosa, 
laranja) 

Temperatura - Equilíbrio dinâmico 
entre cores quentes 
(vermelho, laranja, 
amarelo) e frias (azul, 
branco) 

- Equilíbrio dinâmico 
entre cores quentes 
(vermelho, laranja, 
amarelo) e frias 
(cinza, castanho) 

- Equilíbrio dinâmico 
entre cores quentes 
(vermelho, laranja, 
amarelo) e frias (azul, 
branco) 

- Equilíbrio dinâmico 
entre cores quentes 
(vermelho, laranja, 
amarelo) e frias (azul, 
branco) 

 

Quadro 10 – Padrões de uso e ocorrência dos recursos do sistema paramétrico das cores nas edições do DN.  

 

A análise das cores que constituem a primeira página do DN aponta para uma 
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composição visual de policromia e temperatura equilibradas, com significativos graus de 

brilho, saturação e modulação destinados às reportagens, à revista NS‟, e aos produtos 

oferecidos pelo jornal. Ademais, os elevados níveis de brilho e pureza configurados pela 

cor branca das letras do logotipo do jornal podem suscitar “limpeza” e “ordem” por um 

lado, e, por outro, “elitismo” e “distanciamento”. 

 

A primeira página das edições do CM de 02/02/08 (Figura 115), 09/02/08 (Figura 

116), 16/02/08 (Figura 117) e 23/02/08 (Figura 118), analisadas a partir do sistema 

paramétrico das cores, são apresentadas abaixo: 

   
 
 

   
 

 

Em linhas gerais, a primeira página do Correio da Manhã mostra-se dotada de um 

grau elevado de brilho, em decorrência dos jogos de luz configurados através da 

Figura 115 – O sistema de cores 
no CM 02/02/08. 

 

Figura 116 – O sistema de cores 
no CM 09/02/08. 

 

Figura 117 – O sistema de cores 
no CM 16/02/08. 

Figura 118 – O sistema de cores 
no CM 23/02/08. 
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intensidade das cores branca, alaranjada e vermelha, em contraste com os excessos de 

negrito empregado nas fontes dos títulos das chamadas apresentadas. Para além disso, a 

primeira página do jornal tende a representar os acontecimentos de modo bastante 

saliente e com saturação de cores - acabando por expressar os eventos com intensidade 

de sentimentos e emoções. Isto pode ficar sugerido a partir do apelo desmedido à 

policromia, notadamente por meio do recurso ao vermelho e alaranjado, e também pelo 

uso excessivo de imagens e letras grandes e negritadas – conferindo à página uma 

aparência extravagante e carregada de uma gama de significados.     

No que concerne à escala de temperatura configurada na primeira página, a 

composição tende a aproximar-se das cores quentes, precisamente o vermelho, 

associado ao calor, à energia e ao primeiro plano – representando dinamismo, força e 

emoção. No caso do logotipo do jornal, pode-se notar que, enquanto o fundo de cor 

vermelha atrai a atenção do leitor de modo estimulante e ativo; as letras dispostas em 

cor branca parecem conferir-lhe certo equilíbrio e suavidade. O vermelho é utilizado, 

ainda, nos antetítulos da maior parte das chamadas figuradas nos domínios Ideal e Real, 

bem como nas informações adicionais à chamada, mostradas sob a forma de um 

carimbo, e talvez sugerindo a necessidade e a importância de se “registrar” os 

acontecimentos relatados, tais como assaltos (“Assalto em Benavente”, CM 02/02/08), 

acusações (“Suspeitos de favorecerem Pinto da Costa”, CM 09/02/08), e ações do 

governo com implicações negativas para certos setores da sociedade (“Governo trava 

carreiras”, CM 23/02/08). Levando-se em conta a associação da cor vermelha a 

significados ligados à impetuosidade, proximidade e tangibilidade, a maioria das 

chamadas da primeira página do Correio da Manhã, uma vez dotadas de pinceladas desta 

cor, acabam competindo pela atenção do leitor. 

Ao passo que as promoções e ofertas do jornal são apresentadas de maneira 

estimulante e alegre, por meio da tonalidade “quente” alaranjada, a maior parte das 

outras publicidades (“totoloto”, “cofersan”, “turismo”, “atena RH”, “turismo cultural 

religioso”) são frequentemente apresentadas sobre um fundo de tonalidade azul, cor fria 

cujas propriedades podem conferir-lhes certa carga de serenidade e distanciamento.  

Cabe ainda mencionar que o uso da cor branca nas letras de alguns títulos, bem 
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como de tonalidades pastéis e acinzentadas no fundo de algumas chamadas da página, 

talvez sirvam para atenuar o teor de saturação resultante do excesso de cores 

configuradas na página. A presença da tonalidade acinzentada como fundo e da cor 

branca nos títulos das chamadas afiguradas tanto no domínio do Ideal como do Real 

tendem a neutralizar e equilibrar a emoção, a energia e a força da tonalidade vermelha 

empregada nos antetítulos, em determinadas palavras dos blocos de textos e no logotipo 

do jornal. 

Ademais, observa-se o efeito de conexão estabelecido pela rima visual 

configurada entre o fundo alaranjado das chamadas das promoções (“colecção esqueleto 

humano” e “medalhas imagens da paixão”), da revista Vidas, e do caderno Sport. Dado o 

caráter estimulante e extrovertido da tonalidade alaranjada, o Correio da Manhã, ao 

representar o futebol e as ofertas e promoções de produtos com esta cor, parece sugeri-

los como assuntos divertidos, originais e, também, dignos da atenção do leitor. Ressalte-

se, ainda, que o emprego da tonalidade rosa na representação da revista Vidas a enseja 

como um veículo frívolo e direcionado sobretudo para o público feminino, tendo em 

vista os valores culturalmente associados no Ocidente a esta cor, relacionada com a 

feminilidade, o romantismo e o artificial (Heller, 2007: 214).  

Em se tratando de pureza, pode-se apontar para a coexistência de cores puras e 

híbridas na primeira página do referido jornal, seja pela ocorrência das cores primárias 

vermelho, azul, amarelo e, ainda, o cinzento; seja pela utilização recorrente de cores 

híbridas - tais como variações do azul, rosa, alaranjado e vermelho - empregadas em 

certas chamadas dos domínios Ideal e Real. Nesse sentido, o Correio da Manhã parece 

apresentar uma identidade híbrida, pois ao mesmo tempo em que tende a valorizar a 

simplicidade na apresentação das notícias, também se mostra alinhado às ideologias da 

contemporaneidade, que têm concebido positivamente a ideia de hibridismo e 

inconstância da realidade e valores. 

Cumpre assinalar que as imagens das chamadas figuradas na página do Correio da 

Manhã geralmente possuem baixa modulação, por conta da quase ausência de sombras, 

detalhes e, muitas vezes, contextualização ou cenário, sendo percebidas, portanto, de 

modo básico e simplificado. Exceção disso são as chamadas com imagens de destaque do 
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jornal – especialmente relacionadas a punições e acusações efetuadas pela polícia e pelo 

judiciário – que, ao aparecerem contextualizadas, com nitidez e exatidão de detalhes, 

cores e perspectiva, acabam sendo experenciadas pelo leitor como altamente 

perceptuais e reais. 

O Quadro 11 abaixo descreve os padrões de recorrência dos recursos semióticos 

das cores, com base no sistema paramétrico, nas edições analisadas do CM: 

 
CORREIO DA MANHÃ 

Categorias 
paramétricas 

 das cores 

 
Edição 02/02/08 

 

 
Edição 09/02/08 

 
Edição 16/02/08 

 
Edição 23/02/08 

Brilho - Chamada c/ foto des-
taque: brilho/ 
luminosidade (branco) 
- Ideal: Cores c/ alta 
luminosidade (laranja, 
vermelho, rosa) 

- Chamada c/ foto 
destaque: brilho/lu-
minosidade (branco) 
- Ideal/Novo: Cores c/ 
alta luminosidade (la-
ranja, vermelho, rosa) 

- Chamada c/ foto 
destaque: brilho/lu-
minosidade (branco) 
- Ideal: Cores c/ alta 
luminosidade (laran-
ja, vermelho, rosa) 

- Chamada c/ foto 
destaque: brilho/lu-
minosidade (branco) 
- Ideal: Cores c/ alta 
luminosidade (laran-
ja, vermelho, rosa) 

Saturação - Saturação excessiva 
Ideal: revista Vidas 
(rosa), report (laranja) 
- Excesso negrito 
chamada do Dado 
- Real: Citação saliente 
de sargento (vermelho) 
- Saturação: Uso fre-
quente do vermelho 
nas palavras  
Logo: baixa saturação 
(branco) x alta 
saturação (vermelho) 

- Saturação excessiva 
Ideal: promo (laranja)  
- Alta saturação revista 
Vidas (rosa) 
- Excesso negrito cha-
mada report do Dado 
- Saturação: Uso fre-
quente do vermelho 
nas palavras 
- Logo: baixa 
saturação (branco) x 
alta saturação 
(vermelho) 

- Saturação excessiva 
Ideal: promo (laran-
ja), revista Vidas 
(rosa)  
- Excesso negrito 
chamada report 
- Alta saturação cha-
mada futebol e Sport 
- Saturação: Uso fre-
quente do vermelho 
nas palavras 
- Logo: baixa 
saturação (branco) x 
alta saturação 
(vermelho) 

Saturação excessiva 
Ideal: promo (laran-
ja), revista Vidas 
(rosa)  
- Excesso negrito 
chamada do Dado 
- Alta saturação cha-
mada futebol e Sport 
- Saturação: Uso fre-
quente do vermelho 
nas palavras 
- Logo: baixa 
saturação (branco) x 
alta saturação 
(vermelho) 

Pureza - Coexistência de cores 
híbridas (tons de azul, 
laranja, rosa) e puras 
(vermelho) 

- Coexistência de cores 
híbridas (tons de azul, 
laranja, rosa) e puras 
(vermelho) 

- Coexistência de 
cores híbridas (tons 
de azul, laranja, 
rosa) e puras 
(vermelho) 

- Coexistência de 
cores híbridas (tons 
de azul, laranja, 
rosa) e puras 
(vermelho) 

Modulação - Modulação alta/ 
modalid. naturalíst. na 
chamada c/ foto 
destaque: Festa de 
Carnaval com ameaça 
de chuva 
- Demais fotos: baixa 
modulação 

- Modulação alta/ 
modalid. naturalíst. na 
chamada c/ foto 
destaque: Um mês em 
coma por causa de 
pílulas… 
- Demais fotos: baixa 
modulação 

- Modulação alta/ 
modalid. naturalíst. 
na chamada c/ foto 
destaque: Lisandro 
Lopes volta… 
- Demais fotos: baixa 
modulação 

- Modulação alta/ 
modalid. naturalíst. 
na chamada c/ foto 
destaque: Donos 
ignoram polémica 
das casas… 
- Demais fotos: baixa 
modulação 

Diferenciação - Policromia excessiva 
(vermelho, laranja, 
rosa, vários tons azul), 
excesso de imagens 

- Policromia excessiva 
(vermelho, laranja, 
rosa, vários tons azul), 
excesso de imagens 

- Policromia exces-
siva (vermelho, la-
ranja, rosa, vários 
tons azul), excesso 
de imagens 

- Policromia exces-
siva (vermelho, 
laranja, rosa, vários 
tons azul), excesso 
de imagens 

Temperatura - Equilíbrio dinâmico 
entre cores quentes 
(vermelho, laranja) e 
frias (azul, cinza) 
- Publicidades em 
cores frias (azul) 

- Equilíbrio dinâmico 
entre cores quentes 
(vermelho, laranja) e 
frias (azul, cinza) 
 
 

- Equilíbrio dinâmico 
entre cores quentes 
(vermelho, laranja) e 
frias (azul, cinza) 
- Publicidades em 
cores frias (azul) 
 

- Equilíbrio dinâmico 
entre cores quentes 
(vermelho, laranja) e 
frias (azul, cinza) 
- Publicidades em 
cores frias (azul) 

 

Quadro 11 – Padrões de uso e ocorrência dos recursos do sistema paramétrico das cores nas edições do CM.  
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Com base na análise das cores que compõem a primeira página do CM, pode-se 

notar a configuração de uma composição visual de policromia e saturação excessivas, 

com cores quentes e híbridas atribuídas à revista Vidas, ao caderno Sport, e às 

promoções e produtos oferecidos pelo jornal. Além disso, é possível perceber um 

significativo teor de modulação destinado, amiúde, a chamadas polêmicas ou 

preocupantes. Quanto ao logotipo do jornal, cujo nome aparece em branco e encontra-

se imerso em um quadro vermelho de elevada temperatura, engendra um equilíbrio 

dinâmico no qual oscilam conceitos ligados à “simplicidade” versus “excitação”, “força” 

e “indisciplina”, respectivamente. 

 

As análises baseadas no sistema paramétrico das cores da primeira página das 

edições do Público de 02/02/08 (Figura 119), 09/02/08 (Figura 120), 16/02/08 (Figura 

121) e 23/02/08 (Figura 122) são apresentadas a seguir: 

  

 

  

Figura 119 – O sistema de cores 
no Público 02/02/08. 

 

Figura 120 – O sistema de cores 
no Público 09/02/08. 

 

Figura 121 – O sistema de cores 
no Público 16/02/08. 

 

Figura 122 – O sistema de cores 
no Público 23/02/08. 
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No layout da primeira página do Público, o domínio do Ideal aparece dotado de 

um grau considerável de brilho, em decorrência do teor acentuado de luminosidade 

aplicado a este domínio, e também do equilíbrio entre claro (referente às cores 

empregadas nas letras das chamadas) e escuro (relativo às cores utilizadas nas imagens 

reproduzidas). Além disso, é possível perceber um significativo teor de saturação no 

domínio do Ideal – vinculado aos cadernos e suplementos especiais do jornal (P2, Fugas, 

Digital) -, haja vista a intensidade máxima dos efeitos emocionais sugeridos pelas cores 

vermelho e alaranjado, expressando, desta forma, afeições e sentimentos passíveis de 

serem suscitados nos leitores. 

Em relação ao topo do Ideal, cumpre destacar o uso recorrente da tonalidade 

lilás, em geral associada aos cadernos especiais do jornal (Público 02/02/08) ou à seção 

opinativa de José Pacheco Pereira e Vasco Pulido Valente (Público 09/02/08 e 16/02/08). 

Levando-se em conta as propriedades de introversão e profundidade vinculadas à cor 

lilás, pode-se inferir que os cadernos especiais e a seção opinativa do Público são 

apresentados com importância e autenticidade, de modo a estimular a contemplação e a 

reflexão por parte dos leitores.    

Ademais, no topo do Ideal de uma das edições analisadas (Público 23/02/08), 

cumpre sublinhar o uso da cor azul nas letras da representação do “Livro Os Lobos/Hoje 

por mais 25€”, tonalidade fria que acaba por sugerir a referida chamada como distante e 

sem expressividade frente ao leitor. Nesse sentido, o Público parece contrapor-se à 

tendência observada nos jornais DN e CM: ao passo que nestes jornais a promoção de um 

produto é apresentada como dotada de saliência e brilho e, por conseguinte, como 

carregada de emotividade e próxima do leitor; naquele, a promoção é mostrada com 

neutralidade aparente e distanciada do leitor, ou seja, menos importante, se comparada 

aos demais jornais.  

Em se tratando do logotipo, observa-se que o “P” em vermelho figura com ímpeto 

e imponência no domínio do Ideal, parecendo mais próximo e tangível do leitor, 

captando-lhe a atenção em primeiro lugar. O emprego da cor vermelha saturada na 

composição visual do logotipo do jornal pode, ainda, associá-lo a um posicionamento 

ideológico libertário e de contestação política, haja vista a associação histórica desta 
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cor com os partidos revolucionários de esquerda (Heller, 2007). Paralelamente, o nome 

do jornal (“Público”), disposto em sentido vertical e na tonalidade branca, parece 

equilibrar e suavizar os estímulos incitados pelo vermelho do “P”. 

Cabe sublinhar dois exemplos de cores empregadas em citações, porém, com 

sugestões distintas. Na edição do Público de 02/02/08, a citação “„A minha actividade 

profissional privada desenvolveu-se sempre nos termos da lei‟, assegura José Sócrates”, 

ao ser apresentado em cor vermelha, parece atrair a atenção do leitor, de modo a 

despertar diferentes tipos de afeição, sejam elas negativas ou positivas. Em 

contrapartida, na edição de 16/02/08, a citação “O que está em causa na mais recente 

polémica com o Ministério da Educação” mostra-se em tonalidade acinzentada, 

sugerindo a voz categórica do jornal como imparcial e dotada de seriedade, visto que 

esta cor possui propriedades de neutralização e está simbolicamente ligada à 

maturidade e à reflexão. 

Em termos de temperatura, na composição da primeira página do Público, 

especialmente no domínio do Ideal, há uma tendência ao uso das cores quentes, tais 

como vermelho e amarelo, associando o jornal ao calor, à vivacidade e ao primeiro 

plano. No entanto, cabe sublinhar o fato de que as chamadas acompanhadas por grandes 

fotografias das edições analisadas do Público não apresentam altos teores de saturação 

de cores e, assim, podem não captar de imediato a atenção dos seus leitores. 

Quanto à escala de modulação, observa-se a prevalência no domínio do Ideal de 

baixa modalidade naturalística na apresentação dos eventos reportados - de âmbito 

nacional e/ou internacional e de interesse público para a sociedade portuguesa e/ou 

mundial –, através da apresentação de participantes desprovidos de contextualização, ou 

imagens mais gerais e/ou sem precisão de detalhes. Em contrapartida, no que tange às 

chamadas com fotos grandes em destaque, com temáticas pertencentes a variados 

âmbitos, tais como política, cultura ou conflitos internacionais, verifica-se o uso de alta 

modalidade naturalística, em virtude do detalhamento na apresentação dos 

participantes e do cenário, sob condições específicas de iluminação, foco e perspectiva, 

proporcionando ao leitor a percepção mais realista e verídica dos acontecimentos.  

No que concerne aos recursos de diferenciação, a primeira página do Público pode 
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ser caracterizada como equilibrada e harmônica, dotada de um teor regular de 

diferenciação, e permeada por tênues rimas visuais entre as chamadas do Ideal e as do 

Real. No domínio do Ideal, a rima visual entre as chamadas se dá por meio dos 

antetítulos em vermelho e os títulos em alaranjado. Em função dos efeitos, da 

atratividade e do estímulo visual engendrados por tais tonalidades quentes, pode-se 

inferir que o jornal parece conferir alto grau de saliência, originalidade, e importância 

às chamadas deste domínio, com frequência de cariz social, econômico, tecnológico, 

cultural, ecológico, dentre outros. Em relação a este domínio, cumpre destacar, ainda, o 

papel importante desempenhado pela cor cinzenta, contribuindo no sentido de atenuar 

as cores quentes empregadas, visto que é tida como uma cor de compensação. Quanto 

aos demais domínios, a rima visual entre as chamadas é estabelecida por meio da 

tonalidade alaranjada utilizada nos antetítulos das chamadas e do ponto vermelho 

verificado no início do texto de cada uma das chamadas pertencentes a este domínio, 

atribuindo-lhes, assim, uma dose sutil de relevância, estímulo e ineditismo. 

Com relação à escala de pureza, pode-se verificar a coexistência entre o uso de 

cores levemente híbridas, como é o caso das variações de laranja e lilás, apontando para 

um mundo de ideologias em transição; e de cores puras, como é o caso do vermelho 

presente no logotipo do jornal, sugerindo sua essência e univocidade. Por fim, é possível 

perceber também a configuração de rima visual entre as indicações de páginas e seções, 

a partir da tonalidade acinzentada nelas empregada – provavelmente funcionando como 

um recurso técnico de sumarização padronizada dos principais eventos reportados pelo 

jornal. 

A seguir, o Quadro 12 indica os padrões de recorrência dos recursos do sistema 

paramétrico das cores nas edições analisadas do Público: 

 

 

 

 

 



226 
 

 
PÚBLICO 

Categorias 
paramétricas  

das cores 

 
Edição 02/02/08 

 

 
Edição 09/02/08 

 
Edição 16/02/08 

 
Edição 23/02/08 

Brilho - Alto brilho no Ideal 
- Brilho na chamada c/ 
foto destaque 

- Alto brilho no Ideal  
- Brilho na chamada c/ 
foto destaque 

- Alto brilho no Ideal  
- Luminosidade na 
chamada c/ foto 
destaque  

- Alto brilho no Ideal  
- Brilho/luminosida-
de na chamada c/ 
foto destaque  

Saturação - Alta saturação Ideal: 
chamadas (vermelho+ 
laranja)  
- Uso do lilás no Ideal: 
cadernos especiais 
Digital e Fugas 
- Citação saliente 
proferida por Sócrates 
(vermelho) 
- Logo: baixa saturação 
(branco) x alta 
saturação (vermelho) 

- Alta saturação Ideal: 
chamadas (vermelho 
+laranja)  
- Uso do lilás no Ideal: 
sessão opinativa 
- Logo: baixa 
saturação (branco) x 
alta saturação 
(vermelho) 
 

- Alta saturação Ide-
al: chamadas 
(vermelho +laranja)  
- Uso do lilás no Ide-
al: sessão opinativa 
- Citação pouco 
saliente proferida 
pelo jornal (cinza/ 
sobriedade) 
- Logo: baixa 
saturação (branco) x 
alta saturação 
(vermelho) 

- Alta saturação Ide-
al: chamadas 
(vermelho +laranja)  
- Promo: baixa satu-
ração no Ideal (azul) 
- Logo: baixa 
saturação (branco) x 
alta saturação 
(vermelho) 

Pureza - Uso regular de cores 
híbridas (laranja, lilás) 
em equilíbrio c/ cores 
puras (vermelho)  

- Uso regular de cores 
híbridas (laranja, ro-
xo) em equilíbrio c/ 
cores puras 
(vermelho) 

- Uso regular de 
cores híbridas 
(laranja, lilás) em 
equilíbrio c/ cores 
puras (vermelho) 

- Uso regular de 
cores híbridas 
(laranja) em equilí-
brio c/ cores puras 
(vermelho) 

Modulação - Modulação/ modalid. 
naturalística alta na 
chamada c/ foto 
destaque: Esquerda 
chumba voto… 
- Ideal: modalid. 
naturalística baixa 

- Modulação/ modalid. 
naturalística alta na 
chamada c/ foto 
destaque: WWP- Há 30 
anos que… 
- Ideal: modalid. 
naturalística baixa  

- Modulação/ 
modalid.naturalística 
alta chamada c/ foto 
destaque: Cavaco da 
Silva relaciona … 
- Ideal: modalid. 
naturalística baixa 

- Modulação/ 
modalid.naturalística 
alta chamada c/ foto 
destaque: Turquia 
lança incursão…  
- Ideal: modalid. 
naturalística baixa 

Diferenciação - Policromia (vermelho, 
laranja, cinza, lilás): 
equilíbrio e harmonia  

- Policromia (verme-
lho, laranja, cinza, 
lilás): equilíbrio e 
harmonia 

- Policromia (verme-
lho, laranja, cinza, 
lilás): equilíbrio e 
harmonia 

- Policromia (verme-
lho, laranja, cinza, 
azul): equilíbrio e 
harmonia 

Temperatura - Predominam cores 
quentes (vermelho, 
laranja) no Ideal  

 - Predominam cores 
quentes (vermelho, 
laranja) no Ideal 

 - Predominam cores 
quentes (vermelho, 
laranja) no Ideal 

 - Predominam cores 
quentes (vermelho, 
laranja) no Ideal 
- Promo livro: cor 
fria (azul) 

 

Quadro 12 – Padrões de uso e ocorrência dos recursos do sistema paramétrico das cores nas edições do 
Público. 
 

A análise das cores que constituem a primeira página do Público indica uma 

composição visual de policromia e temperatura regulares, com elevado grau de brilho, 

temperatura e saturação conferidos aos cadernos e suplementos especiais do jornal, 

valorizando o aprofundamento e a pluralidade da cobertura dos fatos e acontecimentos. 

Em relação ao logotipo do jornal, cujo nome aparece em branco e encontra-se imerso 

em uma letra “P” de cor vermelha com alta temperatura, verifica-se a criação de uma 

espécie de equilíbrio dinâmico em que oscilam conceitos vinculados à ideia de “ordem”, 

“clareza” e “elitismo” versus “força” e “contestação”, respectivamente.  
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Uma vez explorados os significados potenciais construídos pelas cores adotadas 

nos jornais analisados, a seção 5.4 investiga os significados potenciais trazidos pelas suas 

formas tipográficas. 

 

 

5.4 Os significados sociossemióticos das formas tipográficas empregadas na primeira 

página do Diário de Notícias, Correio da Manhã e Público  

 

A primeira página do Diário de Notícias pode ser caracterizada pelo emprego de 

três tipos de fontes estruturalmente distintas, quais sejam, a gótica, a serifada e a sem 

serifas – produzindo, desse modo, propósitos comunicativos diferentes, híbridos, 

correlacionados ou, até mesmo, contraditórios. As análises baseadas no sistema de 

formas tipográficas das edições do DN de 02/02/08 (Figura 123), 09/02/08 (Figura 124), 

16/02/08 (Figura 125) e 23/02/08 (Figura 126) são apresentadas a seguir: 

  

 

    

Figura 123 – O sistema de 
tipografia no DN 02/02/08. 

 

Figura 124 – O sistema de 
tipografia no DN 09/02/08. 

 

Figura 125 – O sistema de 
tipografia no DN 16/02/08. 

 

Figura 126 – O sistema de 
tipografia no DN 23/02/08. 
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Com relação ao logotipo do jornal, verifica-se a configuração da tipografia gótica, 

cujo excesso de ligaduras e conectividade entre as letras, bem como o peso visual 

decorrente dos ornamentos enviesados da fonte, resultam em dificuldades de 

legibilidade e associam-se à escrita caligráfica. A curvatura angular das letras do 

logotipo pode também transmitir a ideia de masculinidade ou abrasividade, e evidencia 

irregularidades através de uma aparente distribuição aleatória de características 

específicas, tais como variações em tamanho, peso, orientação e inclinação. 

Por ter sido utilizada na Europa em larga escala durante toda a Idade Média, o uso 

desta letra no logotipo pode remeter à ideia de vínculo do jornal com o passado, de 

apelo à tradição e, até mesmo, de posição conservadora. Ao assentar-se na tradição e na 

antiguidade, a mensagem suscitada pelas letras góticas do logotipo do Diário de Notícias 

pode ser lida, ainda, como “o jornal possui tradição há anos” ou “é digno de aprovação 

há muito tempo” ou, em um nível ideológico, “este veículo defende e/ou alia-se à 

manutenção do status quo político-social”. 

Quanto aos títulos das demais chamadas, da grande reportagem do jornal, das 

chamadas com imagem de destaque, da revista e das promoções, nota-se o uso da fonte 

sem serifa, semelhante aos estilos Frutiger, Helvética e Myriad, originalmente criadas no 

final do século XX. De modo geral, estas fontes oferecem excelente visibilidade, em 

decorrência de sua aparência funcional, suave e fluida, com formas harmônicas e 

racionalmente construídas. Ressalte-se também que, no caso da grande reportagem, 

seus respectivos antetítulos apresentam-se em itálico e, por isso, com uma sutil 

orientação para cima e inclinação para a direita, transmitindo a sugestão de dinamismo 

e de estatuto elevado conferidos a esse formato jornalístico. 

Cumpre assinalar que o Diário de Notícias tende a recorrer às fontes com serifas, 

nomeadamente a Times New Roman, a fim de representar os títulos das chamadas 

associadas à política nacional e ao sistema judiciário, bem como todos os blocos de 

textos dispostos na primeira página. Levando-se em conta que as fontes com serifas 

estão relacionadas com a atividade intelectual e cultural dos indivíduos (Heitlinger, 

2006: 241), pode-se inferir que o jornal parece evidenciar um dúbio posicionamento 

e/ou propósito comunicativo: se, por um lado, o jornal usa uma tipografia que sugere 
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tradição e conservadorismo, haja vista o emprego de letras góticas na confecção do seu 

logotipo; por outro, a representação da revista, de suas promoções e de grande parte 

dos títulos das chamadas figuram em formas tipográficas similares devido ao uso de 

fonte sem serifas, sinalizando dinamismo, fluidez e modernidade; contudo, o jornal 

mostra-se também amparado pelos valores clássicos e intelectuais, através da 

semelhança tipográfica estabelecida pelo uso da tipografia com serifas na confecção dos 

textos das chamadas. Além disso, ao apresentar os títulos das chamadas sobre a política 

nacional e o sistema judiciário por meio da tipografia com serifas, em uma relação de 

similaridade tipográfica, o Diário de Notícias parece sugerir tais eventos ao leitor como 

dotados de mais poder, prestígio e seriedade. 

Para além da rima tipográfica, verifica-se a configuração espaços em branco e 

uma orientação harmoniosa e precisa entre as letras e as chamadas dispostas na página, 

sugerindo equilíbrio, regularidade e estabilidade. Em linhas gerais, é possível notar um 

equilíbrio entre a condensação e a expansão entre os tipos gráficos, embora a página 

apresente uma quantidade significativa de conteúdo. Isso pode ensejar, no nível 

interpessoal, que a página proporciona ao leitor certo espaço para “respirar”, e uma 

maior fluidez para a leitura das informações da página.  

Cabe ainda apontar para a predominância na página de uma tipografia de formas 

arredondadas e circulares, bem como o teor considerável de negrito empregado nos 

títulos das chamadas afiguradas na página. Tais características possuem um potencial de 

significados ideacionais: no primeiro caso, os aspectos indicados estão fundamentados 

na experiência ocidental de produzir formas arredondadas, que demandam um controle 

de movimento mais gradual e fluido, proporcionando ao leitor a sensação de conforto e 

tranquilidade; no segundo caso, tende a sugerir, de maneira positiva, asserção e 

substancialidade das informações. 

O Quadro 13 abaixo resume os padrões de recorrência dos recursos 

sociossemióticos nas fontes tipográficas da primeira página das edições em análise do 

DN: 
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DIÁRIO DE NOTÍCIAS 

Categorias 
sociossemióticas 

da tipografia 

 
Edição 02/02/08 

 

 
Edição 09/02/08 

 
Edição 16/02/08 

 
Edição 23/02/08 

 
 
 

Peso 

- Logo: peso 
acentuado 
- Chamada do Ideal: 
peso acentuado 
- Demais chamadas: 
Peso/negrito 

- Logo: peso 
acentuado 
- Chamada do Ideal-
Dado: peso 
acentuado 
- Demais chamadas: 
Peso/negrito 

- Logo: peso 
acentuado 
- Chamada do Ideal: 
peso acentuado 
- Demais chamadas: 
Peso/negrito 

- Logo: peso 
acentuado 
- Chamada do Ideal: 
peso acentuado 
- Demais chamadas: 
Peso/negrito 

 
Expansão 

- Logo e demais 
chamadas: expansão 
regular 

- Logo e demais 
chamadas: expansão 
regular 

- Logo e demais 
chamadas: expansão 
regular 

- Logo e demais 
chamadas: expansão 
regular 

 
 

Inclinação 

- Logo: oblíqua para 
direita 
- Gde report: incli-
nação sutil p/ direita 
- Demais chamadas: 
inclinação regular 

- Logo: oblíqua para 
direita 
- Gde report: incli-
nação sutil p/ direita 
- Demais chamadas: 
inclinação regular 

- Logo: oblíqua para 
direita 
- Gde report: incli-
nação sutil p/ direita 
- Demais chamadas: 
inclinação regular 

- Logo: oblíqua para 
direita 
- Gde report: incli-
nação sutil p/ direita 
- Demais chamadas: 
inclinação regular 

 
 

Curvatura 

- Logo: curvatura 
angular 
- Demais chamadas: 
predomínio de 
formas circulares e 
arredondadas 

- Logo: curvatura 
angular 
- Demais chamadas: 
predomínio de 
formas circulares e 
arredondadas 

- Logo: curvatura 
angular 
-Demais chamadas: 
predomínio de formas 
circulares e 
arredondadas 

- Logo: curvatura 
angular 
- Demais chamadas: 
predomínio de 
formas circulares e 
arredondadas 

 
 

Conectividade 

- Logo: alta conec-
tividade (ligaduras) 
- Demais chamadas: 
conectividade regular 

- Logo: alta conec-
tividade (ligaduras) 
- Demais chamadas: 
conectividade regular 

- Logo: alta conec-
tividade (ligaduras) 
- Demais chamadas: 
conectividade regular 

- Logo: alta conec-
tividade (ligaduras) 
- Demais chamadas: 
conectividade 
regular 

 
 

Orientação  

- Logo: orientação 
vertical 
- Demais chamadas: 
orientação regular 

- Logo: orientação 
vertical 
- Demais chamadas: 
orientação regular 

- Logo: orientação 
vertical 
- Demais chamadas: 
orientação regular 

- Logo: orientação 
vertical 
- Demais chamadas: 
orientação regular 

 
 

Regularidade 

- Logo: predomínio 
da irregularidade 
- Demais chamadas: 
predomínio da 
regularidade 

- Logo: predomínio 
da irregularidade 
- Demais chamadas: 
predomínio da 
regularidade 

- Logo: predomínio da 
irregularidade 
- Demais chamadas: 
predomínio da 
regularidade 

- Logo: predomínio 
da irregularidade 
- Demais chamadas: 
predomínio da 
regularidade 

 

Quadro 13 – Padrões de uso e ocorrência dos recursos sociossemióticos da tipografia nas edições do DN. 

 

Com base nessa análise, é possível apontar para a confluência de três estilos 

tipográficos distintos na primeira página do DN – o que revela também propósitos 

comunicativos distintos, tais como informar com seriedade, informar através de 

estratégias publicitárias, e informar a partir do apelo à tradição – cujas formas e 

categorias tipográficas se mostram, entretanto, dotadas de regularidade, propiciando 

boa legibilidade. Cabe assinalar, ainda, a ideia de dinamismo e movimento sugerida pelo 

topo do domínio do Ideal do DN, em virtude da sutil inclinação para a direita das letras 

que constituem a chamada da grande reportagem e o logotipo do jornal. 

 

Em se tratando da primeira página do Correio da Manhã, é possível verificar, 
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tanto nas chamadas jornalísticas quanto nos anúncios promocionais, a predominância de 

uma tipografia ausente de serifas, similar às formas da fonte Helvética, conforme 

demonstram as análises baseadas no sistema de formas tipográficas da primeira página 

das edições do CM de 02/02/08 (Figura 127), 09/02/08 (Figura 128), 16/02/08 (Figura 

129) e 23/02/08 (Figura 130), indicadas abaixo: 

 

 

 
 

 

Nesse sentido, os tipos gráficos empregados no layout e no logotipo do jornal em 

questão podem ser caracterizados como comerciais, funcionais, fluidos e modernos. 

Exceção disso, entretanto, é o anúncio publicitário “Turismo Cultural Religioso” [CM 

02/02/08], onde se verifica o emprego de uma fonte com serifas similar à Times New 

Roman, sugerindo, assim, significados associados aos ideais de conservadorismo e 

tradição que, por seu turno, geralmente operam na construção do campo da religião.   

Figura 127 – O sistema de 
tipografia no CM 02/02/08. 

 

Figura 128 – O sistema de 
tipografia no CM 09/02/08. 

 

Figura 129 – O sistema de 
tipografia no CM 16/02/08. 

 

Figura 130 – O sistema de 
tipografia no CM 23/02/08. 
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A carga excessiva de negrito utilizada nas chamadas da primeira página resulta no 

aumento do peso visual e, consequentemente, no aumento da saliência – o que faz a 

página parecer excessivamente saturada de informações. Ideacionalmente, o excesso de 

negrito pode significar, de maneira positiva, coragem e ousadia e, de modo negativo, 

“falta de reflexão”.       

Cabe enfatizar, ainda, o peso visual e os efeitos sugeridos pelo uso da caixa alta 

nos títulos de maior destaque na página, nos antetítulos das chamadas, na revista Vidas 

e nas promoções. A nível interpessoal, o jornal parece, por um lado, alertar e impactar o 

leitor para as notícias de teor problemático, e também relacionadas a acusações, 

investigações e punições; por outro lado, o jornal tende a atrair a atenção do leitor para 

as chamadas jornalísticas e, ao mesmo tempo, à revista e às promoções figuradas no 

domínio do Ideal que, por estarem presentes neste domínio são dotadas, inclusive, de 

maior prestígio e valor. 

Em termos de expansão, prevalece uma disposição tipográfica próxima e 

condensada entre as letras, parecendo fazer uso máximo de um espaço limitado – 

reforçando a ideia de saturação de informações e peso visual da página. Além disso, os 

tipos gráficos condensados e o peso visual acentuado podem ser tomados como dispostos 

em espaços exíguos, restringindo o movimento do olhar e o ato de reflexão do leitor. 

No que diz respeito à orientação dos tipos gráficos figurados na primeira página 

do Correio da Manhã, observa-se a predominância de letras estendidas na direção 

vertical, o que pode sugerir ao leitor “agilidade”, “instabilidade”, e também “falta de 

espaço”. Em relação ao logotipo, pode-se notar certa orientação horizontal, por ser 

relativamente achatado - podendo sugerir “preguiça”, “inércia” e “auto-satisfação”. 

Além da orientação vertical dos tipos gráficos da página, pode-se perceber a 

configuração geral de um tipo de inclinação ereta, cujos significados potenciais podem 

sugerir mecanicismo, impessoalidade e produção em massa – correspondendo, assim, aos 

conceitos sugeridos pela estrutura das formas da tipografia sem serifas adotada pelo 

jornal. 

A desconexão externa prevalece entre as formas e o tamanho das letras, 

sobretudo pelo uso de tipografia desprovida de serifas, sugerindo uma ideia de 
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atomização e irregularidade entre os elementos informacionais dispostos na primeira 

página do jornal. Exceção a isso é a conexão estabelecida entre as letras do logotipo do 

jornal Correio da Manhã, haja vista a interposição e o alto grau de proximidade entre as 

letras – o que pode apontar para uma identidade integrada, porém, dotada de certa 

informalidade. Paralelamente, a curvatura arredondada e circular das letras, bem como 

o prolongamento angular do segundo “R” da palavra “Correio”, sugerem o logotipo como 

orgânico, pessoal e informal, sobretudo em função do grau de conectividade entre as 

letras. 

Cumpre sublinhar, ainda, a configuração de semelhanças tipográficas entre as 

informações promocionais/publicitárias e as jornalísticas, através da similaridade 

estabelecida pelas formas das letras sem serifas, cujo significado potencial está 

diretamente ligado com a era industrial e com a lógica comercial. Nesse sentido, o 

Correio da Manhã parece representar gêneros de caráter publicitário ou promocional – 

que, teoricamente, deveriam ocupar uma posição secundária e diferenciada em relação 

às notícias – com o mesmo valor das chamadas eminentemente jornalísticas. 

O Quadro 14 resume abaixo os padrões de recorrência dos recursos 

sociossemióticos nas fontes tipográficas da primeira página das edições analisadas do 

CM: 
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CORREIO DA MANHÃ 

Categorias 
sociossemióticas 

da tipografia 

 
Edição 02/02/08 

 

 
Edição 09/02/08 

 
Edição 16/02/08 

 
Edição 23/02/08 

 
 
 

Peso 

- Logo: peso excessivo/ 
alta carga negrito 
- Demais chamadas: 
peso acentuado pelo 
predomínio do alto 
grau de negrito e uso 
regular de caixa alta 

- Logo: peso excessivo/ 
alta carga negrito 
- Demais chamadas: 
peso acentuado pelo 
predomínio do alto 
grau de negrito e uso 
regular de caixa alta 

- Logo: peso excessi-
vo/alta carga negrito 
- Demais chamadas: 
peso acentuado pelo 
predomínio do alto 
grau de negrito e uso 
regular de caixa alta 

- Logo: peso excessi-
vo/alta carga negrito 
- Demais chamadas: 
peso acentuado pelo 
predomínio do alto 
grau de negrito e uso 
regular de caixa alta 

 
Expansão 

- Logo e demais 
chamadas: predomínio 
da condensação 

- Logo e demais 
chamadas: predomínio 
da condensação 

- Logo e demais 
chamadas: predomí-
nio da condensação 

- Logo e demais 
chamadas: predomí-
nio da condensação 

 
Inclinação 

- Logo: inclinação 
regular 
- Demais chamadas: 
inclinação ereta 

- Logo: inclinação 
regular 
- Demais chamadas: 
inclinação ereta 

- Logo: inclinação 
regular 
- Demais chamadas: 
inclinação ereta 

- Logo: inclinação 
regular 
- Demais chamadas: 
inclinação ereta 

 
Curvatura 

- Logo: curvatura 
arredondada 
- Demais chamadas: 
curvatura regular 

- Logo: curvatura 
arredondada 
- Demais chamadas: 
curvatura regular 

- Logo: curvatura 
arredondada 
- Demais chamadas: 
curvatura regular 

- Logo: curvatura 
arredondada 
- Demais chamadas: 
curvatura regular 

 
 

Conectividade 

- Logo: predomínio da 
conexão 
- Demais chamadas: 
desconexão externa 

- Logo: predomínio da 
conexão 
- Demais chamadas: 
desconexão externa 

- Logo: predomínio 
da conexão 
- Demais chamadas: 
desconexão externa 

- Logo: predomínio 
da conexão 
- Demais chamadas: 
desconexão externa 

 
 
 

Orientação  

- Logo: orientação mais 
horizontal com um 
prolongamento longo 
em um “R” 
- Demais chamadas: 
predomínio da 
orientação vertical 

- Logo: orientação 
mais horizontal com 
um prolongamento 
longo em um “R” 
- Demais chamadas: 
predomínio da 
orientação vertical 

- Logo: orientação 
mais horizontal com 
um prolongamento 
longo em um “R” 
- Demais chamadas: 
predomínio da 
orientação vertical 

- Logo: orientação 
mais horizontal com 
um prolongamento 
longo em um “R” 
- Demais chamadas: 
predomínio da 
orientação vertical 

 
Regularidade 

- Logo e demais cha-
madas: predomínio da 
irregularidade (formas 
e tamanhos)  

- Logo e demais cha-
madas: predomínio da 
irregularidade (formas 
e tamanhos) 

- Logo e demais cha-
madas: predomínio 
da irregularidade 
(formas e tamanhos) 

- Logo e demais cha-
madas: predomínio 
da irregularidade 
(formas e tamanhos) 

 

Quadro 14 – Padrões de uso e ocorrência dos recursos sociossemióticos da tipografia nas edições do CM. 
 

De maneira geral, a análise da forma tipográfica sobrepujante na primeira página 

do CM aponta para um excessivo peso visual, com negritos utilizados de forma irregular 

e aleatória em palavras, títulos e trechos de textos que, aliados ao significativo grau de 

condensação entre as letras, fazem da página caótica, informal, e com pouco estímulo à 

reflexão acerca dos eventos reportados. Cabe ainda mencionar que a curvatura 

arredondada e a orientação horizontal das letras do logotipo do jornal transmitem uma 

sugestão de conforto e comodismo por um lado e, por outro, o prolongamento 

apresentado por um dos “R” pode ensejar a ideia de ludicidade ou rebeldia. 

 

A seguir, são apresentadas as análises baseadas no sistema de formas tipográficas 

da primeira página das edições do Público de 02/02/08 (Figura 131), 09/02/08 (Figura 
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132), 16/02/08 (Figura 133) e 23/02/08 (Figura 134): 

    

 

 

 

 

O layout da primeira página do Público parece ter uma identidade visual 

consideravelmente demarcada, sobretudo devido à escolha da fonte tipográfica Times 

New Roman, bem como pela expressividade do logotipo do jornal e do domínio do Ideal.  

Nestes termos, ao adotar a fonte Times New Roman em seu logotipo, assim como 

nos títulos e textos das chamadas de sua primeira página, o Público enseja-se como um 

jornal voltado para eventos e acontecimentos de cunho intelectual e cultural - 

requerendo, desse modo, um considerável exercício crítico e reflexivo dos seus 

Figura 131 – O sistema de 
tipografia no Público 02/02/08. 

 

Figura 132 – O sistema de 
tipografia no Público 09/02/08. 

 

Figura 133 – O sistema de 
tipografia no Público 16/02/08. 

 

Figura 134 – O sistema de 
tipografia no Público 23/02/08. 
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leitores.65 Além disso, a tipografia regular, dotada de expansão mediana entre as letras, 

com pouca inclinação e contraste, representa os eventos da página de maneira 

coerente, harmônica e padronizada. Paralelamente, no que diz respeito à curvatura, as 

formas arredondadas e fluidas da fonte Times New Roman podem acalmar o leitor, 

transmitindo a sensação de suavidade e organicidade.        

Cumpre destacar, ainda, o procedimento adotado pelo jornal em relação à 

representação tipográfica da publicidade. No caso em questão, o anúncio relativo ao 

Grupo Soares da Costa aparece configurado por meio de uma fonte sem serifas, 

engendrando, desta forma, uma ideia de modernismo e empreendedorismo. Para além 

disso, pode-se inferir que, ao passo que o jornal constrói os eventos jornalísticos a partir 

de uma tipografia serifada, clássica e intelectual, as informações relacionadas à 

publicidade são representadas a partir de uma tipografia sem serifas, moderna e 

pragmática. 

A representação tipográfica referente à oferta do livro Os Lobos (Público 

23/02/08) também merece ser assinalada, por conta do uso de uma fonte semelhante ao 

estilo Courier – também pertencente à família das fontes Times - cujo significado 

ideacional remete à escrita das antigas máquinas de escrever, além de propiciar ao 

leitor boa legibilidade devido à força das hastes de suas letras. Desse modo, o livro é 

promovido pelo jornal com valor e visibilidade, resvalando em conceitos que transmitem 

significados de vitalidade, impacto, estabilidade e massividade.  

Cabe salientar que, nas páginas analisadas do Público, o peso visual atribuído às 

informações constrói significados de âmbito ideacional e interpessoal. Desta 

perspectiva, o grau acentuado de negrito utilizado no “P” do logotipo do jornal pode 

sugerir, ideacionalmente, ousadia, altivez, asserção, solidez e substancialidade. 

Ademais, a orientação vertical e voltada para cima da informação textual “Público”, 

configurada no logotipo, pode sinalizar agilidade, bem como busca de aspiração ou 

perfeição. Tais significados ideacionais tendem, a nível interpessoal, influenciar 

positivamente as atitudes do leitor frente ao jornal. 

                                                 
65 Para mais informações sobre os significados potenciais da Fonte Times New Roman, ver seção 3.4.1. 
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Do mesmo modo, eventos de cariz social, econômico, político e cultural, dotados 

de interesse público e social, também recebem elevada carga de negrito, o que os faz 

mais assertivos e substanciais. Em consequência disso, acabam orientando o interesse 

dos leitores no sentido de valorizar e problematizar informações com tais temáticas e 

enfoques, majoritariamente de interesse na esfera pública. 

Vale ressaltar que as chamadas do domínio do Ideal do Público são, em sua 

totalidade, configuradas através do uso do negrito, habituando os leitores a valorizar e 

privilegiar a diversidade de informações de relevância social e cultural. Em um grau 

menor que o observado no Ideal, pode-se também notar uma considerável carga de peso 

expressada nos antetítulos das chamadas presentes no restante da página, estimulando o 

leitor a prestar atenção em todas as chamadas apresentadas pela página.  

A conectividade regular entre as letras predomina na primeira página do Público, 

não só por conta das semelhanças das formas e tamanhos dos blocos de textos, mas 

também através da “rima tipográfica” estabelecida entre as chamadas jornalísticas, em 

função do emprego da fonte Times New Roman, cuja conexão externa entre as letras 

serifadas pode sugerir, ainda, plenitude e integração entre as informações apresentadas 

na página – o que reforça, mais uma vez, a identidade, a coerência e a padronização do 

jornal. 

O Quadro 15 abaixo sumariza os padrões de recorrência dos recursos 

sociossemióticos nas fontes tipográficas da primeira página das edições analisadas do 

Público: 
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PÚBLICO 

Categorias 
sociossemióticas 

da tipografia 

 
Edição 02/02/08 

 

 
Edição 09/02/08 

 
Edição 16/02/08 

 
Edição 23/02/08 

 
 
 

Peso 

- Logo: peso elevado, 
alta carga de negrito 
- Chamadas do Ideal: 
peso acentuado 
- Antetítulos: peso 
acentuado 
- Demais chamadas: 
peso regular 

- Logo: peso elevado, 
alta carga de negrito 
- Chamadas do Ideal: 
peso acentuado 
- Antetítulos: peso 
acentuado 
- Demais chamadas: 
peso regular 

- Logo: peso elevado, 
alta carga de negrito 
- Chamadas do Ideal: 
peso acentuado 
- Antetítulos: peso 
acentuado 
- Demais chamadas: 
peso regular 

- Logo: peso elevado, 
alta carga de negrito 
- Chamadas do Ideal: 
peso acentuado 
- Antetítulos: peso 
acentuado 
- Demais chamadas: 
peso regular 

 
Expansão 

- Predomínio de 
expansão regular 

- Predomínio de 
expansão regular 

- Predomínio de 
expansão regular 

- Predomínio de 
expansão regular 

 
Inclinação 

- Predomínio da 
inclinação ereta 

- Predomínio da 
inclinação ereta 

- Predomínio da 
inclinação ereta 

- Predomínio da 
inclinação ereta 

 
 

Curvatura 

- Fonte com serifas: 
predominam formas 
circulares e 
arredondadas 

- Fonte com serifas: 
predominam formas 
circulares e 
arredondadas 

- Fonte com serifas: 
predominam formas 
circulares e 
arredondadas 

- Fonte com serifas: 
predominam formas 
circulares e 
arredondadas 

 
Conectividade 

- Conectividade regular - Conectividade 
regular 

- Conectividade 
regular 

- Conectividade 
regular 

 
 

Orientação  

- Logo: orientação 
vertical 
- Demais chamadas: 
orientação regular 

- Logo: orientação 
vertical 
- Demais chamadas: 
orientação regular 

- Logo: orientação 
vertical 
- Demais chamadas: 
orientação regular 

- Logo: orientação 
vertical 
- Demais chamadas: 
orientação regular 

 
Regularidade 

- Predomínio da 
regularidade 

- Predomínio da 
regularidade 

- Predomínio da 
regularidade 

- Predomínio da 
regularidade 

 

Quadro 15 – Padrões de uso e ocorrência dos recursos sociossemióticos da tipografia nas edições do 
Público. 
 

A análise acima indica que a primeira página do Público parece transmitir a 

sensação de equilíbrio, sobriedade e organização, tendo em conta a regularidade das 

formas e do estilo tipográfico adotados, possibilitando a leitura atenta e agradável de 

suas notícias. Além disso, o elevado teor de peso atribuído ao topo do domínio do Ideal, 

composto sobretudo por cadernos e suplementos especiais, tornam-os mais salientes e, 

consequentemente, dotados de acentuada relevância. A orientação vertical do logotipo 

pode apontar, ainda, para conceitos como altivez e busca de aspiração.  

Com base nas análises aqui realizadas, o próximo capítulo traça a identidade e as 

características de cada um dos jornais, concluindo com as considerações finais da 

presente tese de doutoramento. 
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CONCLUSÕES 
 

 

 
O objeto de qualquer ciência não é jamais um dado 
previamente definido, um território recortado de 
antemão, mas sim fruto da própria construção do 
conhecimento. Conforme o conhecimento avança, áreas 
que eram vistas com imprecisão tornam-se mais nítidas, 
territórios insuspeitados são descobertos (...) O 
crescimento da complexidade é uma característica de 
todo conhecimento. 
 

Santaella & Noth, 2004 
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Nesta tese de doutoramento foi investigada a construção de significados sociais 

configurada pelos recursos semióticos visuais do layout da primeira página dos jornais 

portugueses Diário de Notícias, Correio da Manhã e Público, edições de Sábado 

coletadas durante o mês de Fevereiro de 2008. Para esse efeito, foi proposto o 

referencial teórico-metodológico da Semiótica Social e da gramática visual em interface 

com os estudos teóricos no âmbito da Comunicação Social e da imprensa.  

A motivação para esta pesquisa decorreu não só da escassez de trabalhos com 

este enfoque no cenário acadêmico de Portugal como também da lacuna apontada pelo 

grupo de investigação “Linguística: Linguagem, Cultura e Sociedade”, do Centro de 

Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa (CEAUL), que já desenvolve alguns 

trabalhos no âmbito da Semiótica Social e da gramática sistêmico-funcional, com foco na 

análise textual, mas que ainda não havia contemplado em seus estudos o modo 

semiótico visual.  

A escolha do corpus e do tipo de abordagem também é fruto das inquietações 

suscitadas ainda em Carvalho (2007), dissertação de mestrado centrada na análise do 

layout da primeira página de jornais brasileiros, mas cujos recursos semióticos visuais 

não puderam ser abordados em sua totalidade, pelas limitações da pequisa, do tempo, e 

do próprio desenvolvimento da teoria que, por ser relativamente recente, continua, até 

os dias atuais, em construção. 

Face a tais justificativas, foram elaboradas as perguntas norteadoras desta tese e 

a partir das quais foram traçados os objetivos gerais e específicos da pesquisa. 

Para fundamentar a investigação, foi inicialmente revisto os contributos das 

principais vertentes relativas ao âmbito da Linguística para os estudos em Semiótica e 

Comunicação, a fim de situar a pesquisa no domínio da Semiótica Social sob o viés da 

abordagem multimodal, por parecer o modelo mais pertinente ao propor o estudo e a 

análise do modo semiótico visual e de outros recursos semióticos que constroem 

significados para além da escrita. Também foi feito um breve levantamento das 

principais e mais recentes pesquisas sobre multimodalidade a nível internacional, bem 

como nos países de língua portuguesa, o que permitiu constatar a demanda pela 
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presente pesquisa. 

Para alicerçar o estudo acerca da imprensa jornalística portuguesa e do layout da 

primeira página referente ao jornais que compõem o corpus desta tese, recorreu-se aos 

estudos em Comunicação Social e Jornalismo, com o intuito de abordar aspectos 

concernentes à instituição social jornalística, a seus procedimentos práticos e técnicos, 

à construção da identidade social dos leitores, a sua evolução histórica e estética, e a 

seus principais tipos de textos e formatos. Esse trabalho permitiu refletir acerca do 

objeto de estudo ao longo das análises realizadas por esta investigação.     

O capítulo teórico finda com a apresentação dos inventários feitos em torno dos 

usos, das funções, e dos significados potenciais de cada recurso e tipo de arranjo visual, 

bem como da grelha descritiva para a análise de todos os recursos semióticos visuais 

configurados pelo layout da primeira página de jornais. Foram estabelecidas, assim, 

todas as categorias necessárias para a análise propriamente dita. 

Para responder as perguntas postuladas na Introdução desta pesquisa, foram 

seguidos os passos metodológicos traçados desde a seleção, recorte e descrição do 

corpus até a quantificação dos gêneros, formatos e temas jornalísticos das chamadas 

jornalísticas distribuídas e organizadas pelo layout da primeira página de cada um dos 

jornais analisados e, sobretudo, a aplicação das categorias propostas para a análise de 

todos os recursos semióticos visuais que compõem e estruturam o layout da primeira 

página das edições contempladas pela investigação, nomeadamente, os sistemas de 

significados composicionais, tipográficos e das cores. As três perguntas iniciais desta 

tese relacionam-se com a aplicação das categorias oferecidas pelos referidos sistemas, a 

fim de demonstrar e verificar como o layout da primeira página dos jornais Diário de 

Notícia, Correio da Manhã e Público pode construir significados sociais. Para responder 

de modo mais claro, correlacionado e didático a tais indagações, são apresentados a 

seguir os principais resultados obtidos a partir da aplicação de cada um dos sistemas e 

categorias em cada um dos jornais. 
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O layout da primeira página das edições analisadas do jornal Diário de Notícias 

 

A composição visual da primeira página do Diário de Notícias pode ser definida 

pelo equilíbrio na configuração dos seus recursos semióticos visuais, em que a cor branca 

não só desempenha a função de neutralizadora de cores quentes e saturadas em uso na 

página, como também confere ares de pureza e elitismo ao logotipo do jornal. Embora 

haja a confluência de fontes tipográficas com estilos diferentes, não são verificados 

excessos, mas sim, fluidez e boa legibilidade das informações apresentadas. 

Cumpre também apontar para o equilíbrio dinâmico de cores configurado na 

primeira página do Diário de Notícias. Enquanto as cores quentes (vermelho, alaranjado, 

amarelo) empregadas nas suas promoções e produtos acabam por estimular 

positivamente e/ou despertar a atenção do leitor, as cores frias (azul, branco) 

sutilmente disseminadas nas fotografias das chamadas salientes e nas publicidades 

tendem a suscitar calma e suavidade. Além disso, o uso de cores levemente hibrídas 

associado à utilização de uma policromia regularmente distribuída entre os elementos 

informacionais da composição visual do Diário de Notícias parece operar sob a forma de 

um continuum, através do qual oscilam, harmoniosamente, pontos de tensão e 

relaxamento, informação e consumo. 

O jornal adota três estilos tipográficos distintos, construindo, desse modo, três 

significados sociais que se hibridizam ora em correlação, ora em divergência. Em uma 

primeira instância, a adoção de uma fonte gótica no logotipo do jornal sugere uma 

identidade vinculada à tradição e ao conservadorismo. Em contrapartida, em uma 

segunda instância, pode-se notar o uso de fontes sem serifas na maioria dos títulos das 

chamadas, assim como nas promoções e publicidades, assegurando por um lado a sua 

boa legibilidade e, por outro lado, reproduzindo significados relativos à modernidade e à 

sociedade de consumo. Ademais, os efeitos de inclinação configurados no logotipo e na 

grande reportagem parecem conferir dinamismo à essência do jornal. Já em uma 

terceira instância, é possível perceber que, nos títulos das chamadas nacionais 

concernentes às pautas do poder político e judiciário, é habitualmente empregada a 

tipografia com serifas que, uma vez associada ao campo dos valores clássicos e 
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intelectuais, tendem a revestir tais eventos com mais seriedade e a suscitá-los como 

merecedores de mais reflexividade.   

Em se tratando das relações de valor informacional configuradas na composição 

visual das capas analisadas do Diário de Notícias, pode-se inferir que o domínio do Dado 

tende a apresentar como ponto de partida para a leitura das mensagens de sua primeira 

página notícias ou reportagens concernentes a eventos e acontecimentos de âmbito 

internacional, tornando familiar aos leitores uma temática que não faz parte, em 

princípio, do seu mundo. O domínio do Novo encontra-se associado tanto a chamadas de 

impacto negativo e problemático, tratando sobretudo de assuntos relacionados a saúde, 

futebol, acusações, demissões, ações do governo, da polícia e do judiciário – afiguradas 

como desconhecidas pelo leitor e passíveis de discussão; além disso, apresenta como 

importante e digna de atenção a chamada sobre a reportagem principal da revista NS‟. 

Já o domínio do Real encontra-se associado à publicidade do BPN, o que talvez 

aponte para certo poder aquisitivo dos seus leitores, estimulando-os a realizarem 

movimentações bancárias ou a aderirem aos serviços prestados pelo banco. Uma segunda 

leitura possível seria a associação do dinheiro à realidade vivida pelos leitores do jornal. 

O Diário de Notícias parece conferir elevado grau de valor, prestígio e relevância ao 

domínio do Ideal, onde se afiguram, sobretudo, a grande reportagem, formato 

pertencente ao gênero informativo, abordando geralmente questões nacionais de 

impacto social ou econômico, bem como a promoção de produtos, pertencente ao 

campo dos gêneros publicitários, habituando os leitores a privilegiarem e valorizarem 

tanto a ordem da informação como também a ordem do entretenimento. 

Os feitos realizados por atores sociais pertencentes ao âmbito das instituições 

públicas dotadas de alto poder hegemônico da Polícia, Política ou Judiciário também 

recebem saliência e, consequentemente, prestígio e relevância, mas não através de 

imagens e cores, e sim de uma forma mais sóbria, somente através do tamanho e do 

peso visual dos seus títulos. Além disso, atribui significativa importância e valor à sua 

revista NS‟, e às notícias sobre conflitos internacionais.  

Em termos de recursos de enquadre, prevalece a desconexão entre as chamadas, 

apresentadas de modo organizado e independente entre si. Em contrapartida, sobressai 
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a conexão entre a reportagem, a promoção e o logotipo do jornal que, uma vez 

afigurados no domínio do Ideal, acabam por sugerir a identidade, a essência e o 

principal propósito do veículo, qual seja, a associação entre informação jornalística e 

consumo de outros produtos não propriamente jornalísticos. 

Ademais, também pode ser percebida a conexão entre a revista NS‟ e a chamada 

mais saliente de âmbito internacional, reforçando, mais uma vez, a conexão entre 

informação e oferta de produtos agregados ao jornal. A forte conexão entre os próprios 

elementos informacionais tanto da promoção dos DVD´s como a oferta da revista, bem 

como a sua sobreposição nas reportagens e chamadas de destaque da página, reforçam-

lhe consideravelmente a saliência e naturalizam a prática de associação entre 

jornalismo e oferta de outros bens ao leitor, sejam eles de caráter jornalístico ou com 

fins de entretenimento, provavelmente com o intuito de aumentar as vendas do jornal e 

atrair maior número de leitores. Desse modo, o jornal aproxima-se da prática adotada 

pelo Correio da Manhã em integrar a informação jornalística ao entretenimento e ao 

consumo, sem realizar qualquer tipo de enquadre ou fronteira, tornando natural esse 

tipo de associação. 

 

 

O layout da primeira página das edições analisadas do jornal Correio da Manhã 

 

A composição visual da primeira página do Correio da Manhã pode ser 

caracterizada como dotada de elevado teor de valor, saturação, irregularidade e 

policromia, decorrentes da quantidade excessiva de informações e modos semióticos, 

em que fontes, cores quentes e imagens competem pela atenção do leitor de maneira 

exagerada e estimulante. Contudo, cabe assinalar que as formas fluidas e arredondadas 

do logotipo do jornal parecem produzir a sugestão de informalidade e organicidade, 

transmitindo ao leitor certa sensação de conforto e descontração. O uso da cor branca 

nas letras do referido logotipo sugere simplicidade e, ao mesmo tempo, neutraliza a 

excitação provocada pelo fundo vermelho em que se encontra.   

A opção por parte do jornal pelo uso de cores híbridas e de uma tipografia 
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desprovida de serifas suscita-lhe certa inclinação para valores associados ao moderno, 

ao consumo de massa, ao pragmatismo e à funcionalidade. A estreita ligação desta 

tipografia com os primórdios da publicidade acaba por ser reforçada pelo jornal, em 

função da rima tipográfica observada entre informações jornalísticas e publicitárias. A 

falta de padronização entre os tamanhos das letras aliada ao excesso de peso visual e 

condensação configurados nas chamadas acabam por propiciar leituras rápidas e 

fragmentadas, privilegiando o impacto em detrimento da reflexão. Esse tipo de 

composição visual parece (re) produzir perfis de leitores habituados a uma realidade 

caótica, com dificuldades em sistematizá-la, e que preferem a leitura efêmera de 

informações, concebidas como bens de consumo dotadas de emoção e prazer.  

Em termos de valor informacional, o Correio da Manhã tende a apresentar o 

domínio do Dado com alta concentração de saliência, abordando frequentemente 

questões relacionadas a investigações, acusações, denúncias e outras notícias de cariz 

problemático – sugeridas, desse modo, como providas de valor e importância e, 

inclusive, como parte da cultura da sociedade ou mesmo prática comum do próprio 

veículo. O domínio do Novo, por sua vez, costuma apresentar uma série de chamadas de 

caráter problemático pertencentes a vários formatos do gênero informativo, postas, 

dessa maneira, sob discussão.  

Levando-se em conta a disposição no domínio do Ideal da revista Vidas, do 

caderno Sport, das suas promoções e sorteios, bem como de notícias polêmicas no 

âmbito da saúde, da economia e da polícia judiciária, o Correio da Manhã acaba por 

ensejar tanto o consumo, a oferta de produtos, o lazer e o entretenimento como 

elementos essenciais e ornados de prestígio, valor e relevância pelo jornal, assim como 

as referidas notícias de cunho jornalístico. Ao promoverem a oferta de carros, 

apetrechos religiosos ou coleções escolares, o Correio da Manhã também parece 

mostrar-se voltado para vários segmentos de leitores, com sexo, idade, classe social, e 

capital cultural distintos. 

O domínio do Real, por seu turno, mostra-se composto por um mix de 

informações, precisamente de impacto negativo, além de trazer publicidades e uma 

seção pertencente ao gênero opinativo contendo análises de especialistas acerca da 
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conjuntura social do país. Tendo em conta o caráter mais realista e empírico deste 

domínio, pode-se inferir que esse tipo de configuração estabelecida pelo jornal parece 

reproduzir a realidade do perfil de leitores para os quais se dirige, assolados pelo 

consumo e pelo excesso de informações. Entretanto, traz o debate político para o 

mundo da realidade vivida pelos seus leitores. 

No que concerne aos recursos de saliência e cores, verifica-se que o Correio da 

Manhã confere mais importância, sobretudo, a eventos nacionais de cariz preocupante e 

denuncivo, precisamente investigações e acusações feitas pela Polícia Judiciária, crimes 

sem punição, ações irregulares e/ou prejudiciais aos cidadãos feitas pelos governantes 

políticos no poder, bem como questões referentes à saúde pública. Além disso, notícias e 

seções relativas ao futebol recebem considerável saliência por parte do jornal, em que 

diretores, técnicos e jogadores são representados de maneira viril e dotada de 

animosidade – o que talvez aponta para os gostos e preferências de leitores 

pertencentes ao sexo masculino e, quiçá, com baixo nível de instrução. 

Outro aspecto marcante é a publicização de produtos pelo jornal, reforçada 

através da saliência conferida à revista Vidas, às promoções, coleções e outros bens de 

consumo – apresentados em uma condição de destaque e prestígio, em função de sua 

disposição no domínio do Ideal e do valor, saturação e temperatura das cores 

empregadas. A temática do futebol e as promoções do jornal aparecem, inclusive, em 

conexão, tendo em vista a relação de rima visual (amarelo/alaranjado) em que se 

encontram, que também acaba por sugeri-los como assuntos dotados de extroversão e 

estímulo. Ademais, a tonalidade rosa – culturalmente associada à ideia de feminilidade 

no mundo ocidental - empregada na composição da revista Vidas a enseja como um 

produto associado às leitoras do jornal. 

No que diz respeito ao enquadre, o Correio da Manhã apresenta uma composição 

visual em que prevalece a conexão entre os elementos verbais e não-verbais dispostos 

na página, devido às sobreposições, à sobressalência e às rimas visuais estabelecidas. A 

tonalidade vermelha empregada em determinadas palavras do texto das chamadas 

parece expressar traços de saliência e conexão entre elas, chamando a atenção do leitor 

e, ao mesmo tempo, incitando-o a uma leitura atomizada das chamadas. 
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Em geral, a composição visual da primeira página do Correio da Manhã tende a 

apresentar conexões significativas tanto no domínio do Ideal como também no domínio 

do Real. No que tange ao primeiro domínio, observa-se o predomínio da conexão entre 

as promoções, e entre estas e as chamadas noticiosas. Promoções, sorteios e a revista 

Vidas figuram, inclusive, em sutil conexão com o próprio logotipo do jornal, 

estabelecendo, assim, uma relação identitária entre informação, consumo e 

entretenimento. Quanto ao segundo domínio, verifica-se com frequência a conexão 

entre as notícias de cariz trágico e/ou preocupante, entre as informações relacionadas 

ao futebol, e entre as opiniões de especialistas sobre o âmbito da política – ensejadas, 

assim, como próximas do cotidiano vivido pelos leitores. 

Por fim, pode-se notar o predomínio da desconexão no que se refere às chamadas 

sobre futebol, o que lhes atribui destaque e diferenciação em relação às demais 

chamadas; paralelamente, encontra-se em relação de conexão com suas próprias 

unidades informacionais, o que lhe reforça a identidade e a importância. 

 

    

O layout da primeira página das edições analisadas do jornal Público 

 

De modo geral, a primeira página do Público delineia-se com o predomínio da 

desconexão entre as chamadas, apesar de vigorarem rimas visuais ponderadas, em 

termos de cores e tipografia – configurando um tipo de composição cujos recursos 

semióticos assentam-se de maneira equilibrada, estável e ordenada. O logotipo do jornal 

apresenta-se sóbrio, imponente e assertivo, em virtude de sua inclinação ereta, bem 

como próximo do leitor, em função da cor vermelha da letra P, dotada de alta 

temperatura, mas que tende a ser sutilmente amenizada pela cor branca da informação 

textual “Público”, dirigida para cima, engendrando conceitos que podem oscilar entre 

“força” e “contestação” x “clareza” e “ordem”, respectivamente. O predomínio da 

tipografia serifada na confecção das chamadas jornalísticas do Público engendra-lhe, 

para além de uma identidade significativamente demarcada, uma excelente e suave 

legibilidade, em decorrência da estrutura das formas de suas letras, proporcionando 
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leituras demoradas, atentas e providas de mais reflexividade. 

No que diz respeito ao valor informacional, cumpre assinalar a tendência por 

parte do jornal em apresentar no domínio do Dado notícias sobre conflitos internacionais 

ou eventos problemáticos relacionados às instituições sociais pertencentes ao âmbito da 

política, saúde e emprego, sugeridos como inquestionáveis e como ponto de partida para 

a leitura do jornal. A representação de tais chamadas – portadoras de cariz crítico e 

dotadas de interesse público e impacto social - parece ser sugerida, inclusive, como 

parte da cultura do próprio jornal.  

Já o domínio do Novo tende a ser representado pelo jornal por meio de notícias 

relacionadas com previsões pessimistas de economistas, ameaças entre países em 

conflito no continente europeu, acusações dirigidas a inspetores da Polícia Judiciária, 

denúncias de corrupção política, ou mesmo, o fato de um português não ganhar um 

prêmio da World Press Photo há 30 anos. Neste sentido, o jornal parece apresentar o 

viés crítico de tais acontecimentos como ainda não conhecidos pelo leitor e, portanto, 

passíveis de discussão e dignos de atenção. 

O Público destaca-se pela particularidade de não definir precisamente a estrutura 

do domínio do Real na composição visual de sua primeira página, o que pode indicar 

certa preferência pela representação da realidade em termos de valores e ideologias, 

em detrimento de ações mais práticas ou técnicas – dirigindo-se, assim, a leitores mais 

intelectualizados, capazes de decodificar informações mais conceptuais ou de maior 

complexidade.  

Em termos de saliência e cores, o jornal tende a atribuir valor, substancialidade e 

importância aos cadernos e suplementos especiais dispostos no domínio do Ideal, com 

notícias e reportagens sobre uma vasta gama de temáticas, tais como cultura, literatura, 

culinária, ciência, religião, Internet, turismo, novas tecnologias, bem como problemas 

sociais vigentes no país relativos à saúde, educação, corrupção na política, além de 

seções opinativas de análise crítica da conjuntura social do país, em que a tonalidade 

roxa empregada nestas acaba por ensejar-lhes autenticidade e incitar nos leitores o ato 

da reflexão. Cabe salientar, ainda, que a cor azul utilizada nas letras da promoção de 

um livro em uma das edições analisadas parece apresentá-la de modo inexpressivo e 
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distanciado do leitor. Também recebe tratamento diferenciado a única publicidade 

encontrada em sua primeira página, que figura desprovida de serifas e cuja saliência 

encontra-se atenuada em virtude do equilíbrio estabelecido pela presença de cores com 

temperaturas frias e quentes.  

No que tange aos recursos de enquadre, cumpre ressaltar que a promoção do livro 

realizada pelo Público, distintamente dos outros jornais, aparece em desconexão com as 

demais informações jornalísticas da página, o que pode ser verificado através do uso de 

fontes com uma cor distinta das demais figuradas; além disso, encontra-se fora do 

espaço destinado às chamadas. Esse tipo de configuração parece sinalizar um cuidado 

maior por parte do jornal em delimitar o espaço ocupado por um gênero de ordem 

promocional e o espaço ocupado por uma informação jornalística, evitando, assim, a 

tendência geral dos outros jornais analisados de conectá-las e hibridizá-las, e 

reconhecendo a diferença no propósito comunicativo de cada um desses gêneros: 

informar e entreter, respectivamente.  

Embora a promoção apareça no domínio do Ideal, acaba por receber pouca 

saliência e encontra-se desconectada das demais chamadas, o que aponta para uma 

maior preocupação por parte do referido jornal em atribuir mais importância e prestígio 

às informações jornalísticas e de interesse público. Analogamente à representação da 

promoção, as colunas, de gênero opinativo, figuram desconectadas das demais chamadas 

do jornal, o que também pode sugerir a distinção feita pelo Público entre as chamadas 

de teor noticioso e aquelas de cariz opinativo. Tanto a chamada da promoção do livro 

quanto a chamada de cariz opinativo possuem tipografia serifada, similarmente à 

tipografia utilizada na apresentação das chamadas eminentemente jornalísticas, 

sugerindo certo vínculo a valores clássicos e intelectuais. 

O domínio do Ideal no Público também constrói significados diferentes em relação 

aos outros jornais analisados: no referido domínio, visualiza-se a conexão com seus 

cadernos e suplementos especiais, que aparecem, inclusive, associados ao próprio 

logotipo do jornal. Nesse sentido, pode-se dizer que o jornal associa à sua própria 

identidade à cobertura aprofundada de informações jornalísticas de cunho educacional, 

social, científico, religioso, tecnológico, econômico, político e cultural – sugeridas como 
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importantes e como a essência das informações apresentadas pelo jornal, que sinaliza, 

dessa forma, uma maior preocupação com a formação crítica dos seus leitores. 

 

Com base na aplicação das categorias e nas análises feitas até aqui, é possível 

passar para a quarta pergunta desta pesquisa, que indaga sobre as possíveis tendências, 

bem como divergências ou semelhanças entre os jornais abordados em termos de 

posicionamento ideológico, propósito comunicativo e orientação no processo de 

formação da identidade social dos seus leitores.   

Conjugando os propósitos comunicativos e o posicionamento ideológico da 

instituição jornalística com a formação da identidade social dos  seus leitores, pode-se 

inferir que o Diário de Notícias parece posicionar-se como porta-voz das ações efetuadas 

pela ala política no poder e das decisões dos atores sociais de destaque no âmbito do 

sistema judiciário. Em decorrência disso, o jornal constrói um habitus de caráter 

conservador e de direita, orientando seus leitores para uma postura de inércia e 

assujeitamento diante dos grupos hegemônicos que controlam o poder vigente. Um 

aspecto contraditório é o fato de que, ao mesmo tempo em que o Diário de Notícias 

parecer dirigir-se a um público de alto poder aquisitivo, habituado a efetuar aplicações 

financeiras, o jornal aproxima-se dos jornais popularescos, ao ter Polícia e Judiciário (I) 

e (II) como temáticas predominantemente abordadas em sua primeira página. 

Se por um lado o jornal parece valorizar o gênero informativo, a partir de notícias 

nacionais e internacionais, ou de sua cobertura aprofundada, através da reportagem; 

por outro, não dá lugar aos gêneros opinativos, deixando de estimular, portanto, visões 

mais especializadas ou críticas acerca dos fatos de impacto na sociedade – o que sinaliza 

a tendência por parte do jornal muito mais neutralizadora e mantenedora do status quo 

do que debatedora e reflexiva dos acontecimentos. Além disso, a elevada carga de 

saliência atribuída às promoções e ofertas adicionais de produtos pelo jornal provoca e 

estabelece com os seus leitores uma espécie de relação afetiva, pois segundo Kress & 

van Leeuwen (1998:201) a saliência pode produzir prazer estético em layouts. 

 

Já o Correio da Manhã parece orientar os seus leitores em dois sentidos distintos, 
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porém, complementares e em equilíbrio dinâmico. Por um lado, tende a priorizar a 

relação entre crime e punição, em que o jornal parece exercer o papel de vigiar e tornar 

visível ao público a aplicação do método disciplinar (Foucault, 1977). Por outro lado, 

privilegia eventos relacionados ao entretenimento e ao lazer, nomeadamente o futebol, 

as curiosidades e frivolidades relacionadas com a vida de pessoas famosas, e a aquisição 

de bens e produtos vinculados ao jornal. Neste caso, a associação entre o jornalismo, o 

prazer e o consumo passa a ser, desse modo, inculcada paulatinamente no imaginário 

dos leitores como algo natural, transformando-se em senso comum. 

De maneira geral, o Correio da Manhã demonstra preferência absoluta pelas 

notícias nacionais, e parece centrado na construção de um habitus mediado pela 

recepção de informações de forma excessiva, fragmentada, impactante e 

“espetacularizada” (Debord, 1991). Sob esse viés, habitua seus leitores a conceberem o 

jornalismo como associado ao entretenimento e à oferta de produtos, cujo teor 

informacional visa contemplar diferentes segmentos do mercado consumidor. Embora 

construa a realidade através da ênfase a notícias ligadas às temáticas do Esporte e da 

Polícia & Judiciário (I) e (II) – o que é prática comum de jornais popularescos e voltados 

para um público de baixa instrução – o Correio da Manhã também busca trazer para a 

realidade vivida pelos leitores o hábito de fiscalizar e condenar as arbitrariedades 

ocorridas no âmbito do poder público, trazendo, para além de notícias e reportagens, 

gêneros opinativos contendo a análise e a crítica de especialistas sobre assuntos de cariz 

político. 

 

Quanto ao Público, é possível depreender que, ao apresentar uma composição 

visual bem delimitada, coerente e organizada de suas mensagens, o jornal parece (re) 

produzir um habitus orientado no sentido de formar leitores capazes de sistematizar as 

informações que recebem. Com efeito, o jornal parece remeter-se a leitores de capital 

cultural e intelectual elevados, orientando-os no sentido de problematizar aspectos 

preocupantes do cenário social e político do país, além de habituá-los ao conhecimento 

amplo e diversificado das mais variadas áreas da esfera pública e da realidade que os 

circundam. A própria inexistência de chamadas sobre coberturas esportivas ou policiais 
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na primeira página das edições em análise sinaliza essa opção por parte do jornal de se 

afastar de tendências sensacionalistas ou popularescas. Ademais, ao passo que o jornal 

tende a valorizar o domínio dos conceitos e das abordagens aprofundadas acerca dos 

acontecimentos, também parece suprimir o domínio das ações mais práticas e técnicas. 

 Ao contrário dos demais jornais Diário de Notícias e Correio da Manhã, o Público 

realiza a distinção entre jornalismo e promoção/entretenimento, atribuindo mais 

destaque e prestígio ao primeiro – mostrando-se, desse modo, mais comprometido com 

as funções éticas e sociais da atividade jornalística.  

 

A elucidação de tais questões pemite, assim, apontar para algumas tendências 

decorrentes das análises das composições visuais que constituem o corpus desta 

investigação. Partindo do princípio de que o layout pode realizar e/ou projetar a 

organização social (Kress, 2010: 139), aponta-se aqui para dois possíveis fatores 

responsáveis pela inclinação progressiva à oferta de produtos e ao entretenimento, bem 

como à proeminência do design cada vez mais multimodal, configurada em diferentes 

nuanças na primeira página dos três jornais analisados: as mudanças sociais e as 

mudanças tecnológicas. 

Se até poucas décadas Bourdieu (1991) explicava os tipos de representação dos 

bens e produtos culturais em função da classe social e do capital cultural para os quais 

eram endereçados, na sociedade atual, marcada pela instabilidade e pela indefinição de 

padrões claros e aceitáveis para ações e comportamentos, essa lógica já não dá mais 

conta de esclarecer esse processo. Kress (2010) argumenta que, desde a década de 

1970, tem ocorrido um aumento progressivo da imprecisão das barreiras de gêneros e 

tipos de gêneros, sobretudo no que diz respeito à fronteira entre trabalho, lazer e 

entretenimento. Essa é uma das principais consequências da alteração do controle 

hegemônico, que outrora era do Estado e privilegiava o social, e passou a ser do 

Mercado, valorizando a satisfação individual.  

Nesse sentido, o tipo de orientação priorizada pelo mercado é o do consumidor, 

inserido na concepção de ação como possibilidade de escolha – mesmo que para muitos 

membros da sociedade a realidade da ação como escolha seja relativamente ilegítima. 
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Essa lógica do consumo e da satisfação, presente tanto nas classes de alto como também 

de baixo poder aquisitivo e cultural, pode explicar, portanto, a associação dos jornais 

Correio da Manhã e Diário de Notícias à oferta de produtos e ao entretenimento, o que 

faz deles mais populares e lidos – sobretudo o primeiro, que traz esses aspectos de 

forma mais acentuada - à medida que materializam essa concepção em suas respectivas 

primeiras páginas, cada vez mais parecidas com vitrines, refletindo uma sociedade 

saturada, com oferta abundante de bens e produtos e variadas possibilidades de escolha. 

Essa alternância sistemática e repetida entre o discurso da informação e o 

discurso do consumo em ambos jornais impõe aos leitores um esquema único de 

recepção, onde a linguagem da publicidade funciona como pano de fundo do sistema de 

comunicação, operando de modo atraente e tranquilizante. Dessa maneira, a 

publicidade torna-se homogênea às notícias, pois formam uma substância visual única, 

cuja sucessão parece natural e verdadeira, suscitando o mesmo interesse e o mesmo 

tipo de absorção espetacular e lúdica (Baudrillard, 1991). 

Ao distanciar-se, ou mesmo desconectar-se desse tipo de representação, o Público 

não só se mostra mais comprometido com os propósitos deontológicos do jornalismo, 

como também se dirige a uma classe social mais intelectualizada e orienta os seus 

leitores para a crítica. A própria supressão do domínio do Real na primeira página das 

edições sob análise também parece corroborar essa inclinação para os valores e para a 

construção de outras possíveis visões sobre o mundo. 

Paralelamente, as mudanças provocadas pelas inovações tecnológicas, como por 

exemplo a Internet, as hiperligações e os recursos multimídia têm contribuído 

efetivamente para recontextualizar identidades, posições e relações sociais, tornando 

incertas as tradicionais formas de comunicação e produção do conhecimento, como é o 

caso dos jornais impressos. 

A dissolução de enquadres e a abundante saliência verificadas entre as chamadas 

de primeira página do Correio da Manhã talvez sejam também um reflexo da tendência 

percebida na Web de os internautas assumirem um papel pró-ativo na recepção da 

notícia, visto que lhes são oferecidas variadas trajetórias de leitura. Um estudo 

realizado por Nielsen & Morkes (1997) revela que a maioria das pessoas que navegam na 
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Internet (79%) não lê as notícias integralmente, limitando-se a fazer uma leitura por 

“varrimento visual” à procura de hiperligações, palavras-chave ou em realce. 

Analogamente, nos textos das chamadas da primeira página do Correio da Manhã, 

determinadas palavras aparecem em negrito, em cores salientes ou com uma tipografia 

diferente – o que acaba muitas vezes por resultar no uso excessivo de recursos de 

saliência e conexão entre as chamadas da primeira página.  

Desta perspectiva, ao passo que o Público delimita fronteiras para a interpretação 

das informações jornalísticas e dos conteúdos promocionais ou de entretenimento 

através do uso dos recursos de enquadre e desconexão entre as chamadas, nos jornais 

Diário de Notícias e Correio da Manhã nem sempre é possível saber onde essas fronteiras 

encontram-se e, portanto, nem sempre é possível produzir e/ou sistematizar 

significados. 

Se o design constrói relações sociais e também é produzido por elas (Kress, 2010: 

139), pode-se deduzir que cada instância do design é o resultado de escolhas orientadas 

ideologicamente pela instituição que produz a primeira página dos jornais abordados. O 

poder institucional, por seu turno, atribui uma posição social e política para aqueles que 

se comprometerão com esse texto multimodal. Contudo, o exercício da crítica surge 

como alternativa à condição de aquiescência dos leitores, pois consiste na recusa de 

consumir e sujeitar-se a determinadas mensagens, o que lhes permite desafiar e, 

eventualmente, perturbar a base das relações de poder estabelecidas. 

Acredita-se, assim, que as perguntas lançadas pela presente tese de 

doutoramento tenham sido satisfatoriamente respondidas, permitindo, pois, o 

cumprimento dos objetivos gerais e específicos.  

 

Para finalizar, é necessário mencionar as limitações e as contribuições desta 

pesquisa. Embora à partida o tamanho do corpus possa eventualmente parecer reduzido, 

cumpre salientar que a investigação efetuada aqui não está centrada na análise 

quantitativa de um material extenso para a obtenção de padrões descritivos sem 

interpretação contextual mais ampla. Trata-se da proposição de um método de leitura e 

interpretação do layout da primeira página de jornais, (re) contextualizados por 
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instituições sociais midiáticas, em que se focalizam os tipos de ideologia, propósitos 

comunicativos e construção da identidade social dos leitores produzida pelos jornais em 

questão – o que evidencia, portanto, o seu cariz qualitativo. 

Cabe ainda registrar as dificuldades encontradas no que concerne à tradução do 

inglês para o português das categorias utilizadas para a análise da composição visual. No 

Brasil, por exemplo, coexistem mais de uma tradução para determinados termos, como 

é o caso dos termos demand (demanda ou pedido) e framing (enquadre, moldura, 

delimitação, separação, ou enquadramento), pelo que foi escolhido a primeira opção em 

ambos os casos, visto que são utilizados com mais frequência nos textos acadêmicos 

sobre multimodalidade escritos em língua portuguesa. Além disso, ainda não há um 

consenso no que diz respeito à tradução dos termos tipográficos loops, flicks, flourish e 

capricious, traduzidos aqui por curvas, pinceladas, ornamentos e irregular, 

respectivamente. Em virtude disso, a presente tese propõe uma primeira tradução para 

o português dos termos da gramática visual e dos sistemas paramétricos das cores e da 

tipografia, conforme pode ser conferido no apêndice desta investigação. 

Em que pese a perspectiva sincrônica aqui adotada, a pesquisa diacrônica também 

poderia ser uma abordagem a se considerar em futuros estudos, pois poderia indicar, por 

exemplo, a mudança e/ou permanência de representações e significados engendrados ao 

longo da história e do contexto social de cada um dos jornais abordados. 

Considerando os potenciais significados advindos dos textos das chamadas 

presentes na primeira página, seria interessante recorrer às metafunções da gramática 

sistêmico-funcional hallidayana para analisá-las, o que poderia oferecer uma visão mais 

ampla e completa para a leitura crítica da primeira página. Este aspecto poderia ser 

visto como uma limitação nesta investigação, ou pode ser percebido como uma sugestão 

para pesquisas futuras, possibilitando a expansão e a consolidação em Portugal de uma 

tradição calcada na perspectiva analítica da multimodalidade. 

Por fim, assinala-se a relevância de se estender as investigações acerca da 

composição visual no layout da primeira página de outros jornais europeus de projeção 

nacional, ampliando, assim, os estudos sobre os significados sociais construídos pela 

composição visual da primeira página da imprensa europeia. Uma outra pesquisa 
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interessante seria, ainda, testar a aplicabilidade da grelha aqui adotada em homepages 

de webjornais, expandindo, assim, os estudos envolvendo a interface entre a gramática 

visual e as mídias jornalísticas online, contexto multimodal por excelência. Com efeito, 

a “literacia para a multimodalidade”, dada a proeminência dos recursos imagéticos nas 

produções midiáticas, consiste em uma questão de cidadania, empoderando os 

indivíduos para que sejam capazes de conhecer e interpretar as regras e convenções dos 

mais variados tipos de textos multimodais, para que se posicionem como cidadãos 

participantes e ativos na esfera da comunicação pública. 

Consoante ao que foi demonstrado ao longo das análises e da conclusão acerca 

dos dados extraídos, o referencial teórico mostrou-se produtivo e a aplicabilidade do 

método pôde ser verificada e confirmada face às perguntas iniciais e aos objetivos gerais 

e específicos propostos por esta investigação, pois revelou aspectos importantes acerca 

do propósito comunicativo, posicionamento ideológico e construção da identidade social 

dos leitores a partir dos significados sociais produzidos pela composição visual, incluindo 

cores e tipografia dos jornais analisados.   

Para além de expandir e desenvolver as pesquisas em Linguística Aplicada, 

Semiótica Social, multimodalidade e gramática visual, especialmente no contexto 

acadêmico português, é importante assinalar também as contribuições desta tese de 

doutoramento para as áreas de Jornalismo, Design, e Literacia Visual, enquanto 

ferramenta crítica tanto para o entendimento sistemático de convenções dos produtos e 

meios de comunicação impressa como também para a produção orientada de formas e 

conteúdos no campo da mídia.  

Tendo em conta as considerações de caráter teórico e analítico apresentadas na 

presente pesquisa, acredita-se ter levantado razões significativas para se lançar um novo 

olhar sobre a comunicação visual contemporânea, a fim de se estabelecer uma nova 

agenda de pesquisa para os estudos envolvendo Semiótica Social aplicada à comunicação 

visual do layout da primeira página de jornal, através da grelha de análise oferecida 

pela gramática visual e pelos sistemas paramétricos das cores e da tipografia. Afinal, ter 

acesso ao universo da informação é como ganhar uma belíssima câmera fotográfica, 

equipada com lentes e dispositivos tecnológicos de última geração que, entretanto, 
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permanecerá intocável caso não estudemos sistematicamente o seu manual de 

instruções e busquemos compreender o funcionamento e o significado de cada um dos 

seus recursos. E interpretar a informação veiculada pela mídia, a fim de convertê-la em 

conhecimento crítico e transformador, passa, indubitavelmente, pela leitura do mundo e 

de todos os seus signos, os quais não se restringem exclusivamente à palavra. 
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APÊNDICE A - Lista de termos em inglês referente às categorias de análise da gramática 
visual (Kress & van Leeuwen, 1996, 2002; van Leeuwen, 2005, 2006, 2011). Proposta de 
tradução para a língua portuguesa. 
 
 
Inglês (original) Português 

 

Representational meanings Significados representacionais 

  

Representational structures Estruturas representacionais 

Narrative structures Estruturas narrativas 

Conceptual structures Estruturas conceituais 

Classificatory Classificatória 

Analytical Analítica 

Symbolical Simbólica 

Processes Processos 

Agentive Agentivo 

Non-agentive Não-agentivo 

Projective Projetivo 

Non-projective Não-projetivo 

Action processes Processos de ação 

Actor Ator 

Goal Meta 

Transactional structures Estruturas transacionais 

Non-transactional Não-transacional 

Reactional processes Processos reacionais 

Reaction Reação 

Reacter Reator 

Phenomenon Fenômeno 

Unidirectional Unidirecional 

Bidirectional Bidirecional 

Interactors Interatores 

Mental process Processos mentais 

Senser Experienciador 

Speech/Verbal process Processos verbais 

Sayer Dizente 

Utterance Enunciado 

Conversion processes Processos de conversão 

Relay Retransmissor 

Geometrical symbolism Simbolismo geométrico 

Circumstances Circunstâncias 

Locative circumstances Circunstâncias de lugar 

Setting Cenário 

Circumstances of means Circunstâncias de meio 

Circumstances of accompaniment Circunstâncias de acompanhamento 

Classificational processes Processos classificacionais 

Superordinate Superodenado 

Subordinate Subordinado 

Interordinate Interordenado 

Analytical processes Processos analíticos 

Carrier Portador 

Possessive attributes Atributos possessivos 

Symbolic processes Processos simbólicos 

Attributive Atributivo 

Suggestive Sugestivo 

Vector Vetor 

Individualisation Individualização 

Collectivisation Coletivização 
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Cultural categorization Categorização cultural 

Biological categorization Categorização biológica 

Carriers of meaning Portadores de significado 

 

Interactive meanings Significados interativos 

 

Viewer Espectador 

Image act Ato imagético 

Gaze Olhar 

Contact Contato 

Offer Oferta 

Demand Demanda 

Distance Distância 

Close shot Plano fechado 

Medium shot  Plano médio 

Long shot Plano aberto 

Attitude Atitude 

Subjectivity Subjetividade 

Objectivity Objetividade 

Frontal angle Ângulo frontal 

Oblique angle Ângulo oblíquo 

High angle Ângulo elevado 

Eye level angle Ângulo no nível dos olhos 

Low angle Ângulo baixo 

 
Compositional meanings Significados composicionais 

 

Information value Valor informacional 

Centred Centrada 

Circular Circular 

Triptych Tríptica 

Centre-Margin Centro-Margem 

Mediator-Polarized elements  Elementos mediadores-polarizados 

Polarized Polarizado 

Given-New Dado-Novo 

No horizontal polarization Polarização não horizontal 

Ideal-Real Ideal-Real 

No vertical polarization Polarização não vertical 

Embedded structures Estruturas encaixadas 

Salience Saliência 

Colour Cor 

Size Tamanho 

Tone Tom 

Focus Foco 

Foreground Perspectiva 

Overlapping Sobreposição 

Framing Enquadre 

Disconnection Desconexão 

Connection Conexão 

Segregation Segregação 

Separation Separação 

Integration Integração 

Overlap Sobreposição 

Rhyme Rima 

Contrast Contraste 

 
Colour meanings Significados das cores 

  

Brightness Brilho 
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Value Valor 

Luminosity Luminosidade 

Lustre Lustre 

Transparency Transparência 

Saturation Saturação 

Purity Pureza 

Hybridism Hibridismo 

Modulation Modulação 

Differentiation Diferenciação 

Monochromy Monocromia 

Polichromy Policromia 

Temperature Temperatura 

Hue Matiz 

Modality Modalidade 

Scientific/technological Científica/tecnológica 

Naturalistic Naturalística 

Abstract Abstrata 

Sensory Sensorial 

 

Typography meanings Significados da tipografia 

 

Weight Peso 

Bold Negrito, mais pesado 

Lighter Regular, mais leve  

Expansion Expansão 

Condensed Condensado 

Expanded Amplo, Expandido 

Slope Inclinação 

Handwriting Cursiva 

Printed, typefaces Impressa, como tipos gráficos 

Curvature Curvatura 

Angular Angular 

Loops Curvas 

Flicks Pinceladas 

Connectivity Conectividade 

Connected Conectado 

Separated Desconectado 

Orientation Orientação 

Horizontal Horizontal 

Vertical Vertical 

Regularity Regularidade 

Irregularity Irregularidade 

Flourish Ornamentos 

Capricious Irregular 
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ANEXO A – Primeira página da edição de 02/02/2008 do Diário de Notícias. 
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ANEXO B – Primeira página da edição de 09/02/2008 do Diário de Notícias. 
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ANEXO C – Primeira página da edição de 16/02/2008 do Diário de Notícias. 
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ANEXO D – Primeira página da edição de 23/02/2008 do Diário de Notícias. 
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ANEXO E – Primeira página da edição de 02/02/2008 do Correio da Manhã. 

 
 

 
 
 



280 
 

ANEXO F – Primeira página da edição de 09/02/2008 do Correio da Manhã. 
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ANEXO G – Primeira página da edição de 16/02/2008 do Correio da Manhã. 
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ANEXO H – Primeira página da edição de 23/02/2008 do Correio da Manhã. 
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ANEXO I – Primeira página da edição de 02/02/2008 do Público. 
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ANEXO J – Primeira página da edição de 09/02/2008 do Público. 
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ANEXO K – Primeira página da edição de 16/02/2008 do Público. 
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ANEXO L – Primeira página da edição de 23/02/2008 do Público. 
 
 

 
 

 


