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Resumo 

O presente estudo objetiva analisar a forma com que a proposta visual da capa do 
livro Harry Potter e a as Relíquias da Morte se relaciona com o enredo do mesmo 
na edição americana, buscando compreender relações de linguagem a partir de 
leituras visuais através da semiótica discursiva. Para tanto, realizaram-se 
investigações de caráter exploratório e qualitativas por meio de pesquisas 
bibliográficas. É, portanto, apresentada uma revisão de literatura que embasa as 
análises das imagens propostas e, após, é discutida a capa do livro e as suas formas 
de leitura visual. Como resultado, foram identificadas temáticas, como a vida vs. 
morte e o bem vs. mal, refletindo os principais conteúdos da narrativa, e foi 
verificada a importância da compreensão da linguagem visual dentro do campo da 
comunicação. 
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Introdução 

 A importância da imagem como elemento de comunicação social vem 

crescendo juntamente com as mídias. Seu potencial sígnico tem sido estudado por 

pesquisadores através da análise de fotos, ilustrações, cores, tipografia, entre 

outros, numa busca pelo estabelecimento de relações que expliquem 

particularidades de representações visuais, ou seja, signos que têm como objetivo 

a transmissão de mensagens por meio de associações sincréticas com signos de 

naturezas diferentes, como a sonora e a verbal (CARDOSO, 2010, p.1). 

 O presente estudo apresenta uma referente ao último livro da série de 

livros Harry Potter, buscando solucionar o problema: como a proposta visual do 

livro Harry Potter e as Relíquias da Morte dialoga com a verbal em seu projeto 
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gráfico.  Desse modo, procura-se elaborar leituras visuais e estabelecer relações 

entre as linguagens, desvelando as intenções do projeto editorial. 

 É importante salientar que essa investigação inquieta-se com a questão 

preocupante da falta de crítica e de reflexão quanto às imagens do nosso dia a dia 

(ZIMMERMANN, 2006). Partindo dessa dificuldade, Manguel (2001, p. 144) explica 

que, devido a manipulações da mídia, as imagens não nos dão tempo para uma 

reflexão devidamente pausada e crítica: “adoramos as imagens, mas não 

aprendemos em profundidade por meio delas” (MANGUEL, 2001, p.144) – e isso se 

faz urgente na escola e, por que não, na faculdade. 

 Conforme o autor, há um paradoxo na nossa época: enquanto as imagens 

passam a ganhar proeminência sobre as palavras escritas, falta-nos o 

compartilhamento de um vocabulário visual. As propagandas e as mídias 

eletrônicas privilegiam a imagem como meio instantâneo de transmissão de 

mensagem ao maior número de pessoas, não permitindo que aquele que está 

visualizando tenha tempo de refletir ou criticar de modo pertinente. Dessa forma, 

a leitura de imagens com coerência torna-se ausente, faltando-nos uma linguagem 

comum que tenha por característica riqueza e profundidade (MANGUEL, 2001). 

 Dondis (1991), reforça essa ideia: 

 

A força cultural e universal do cinema, da fotografia e da televisão, na 
configuração da autoimagem do homem, dá a medida de urgência do 
ensino de alfabetismo visual, tanto para os comunicadores quanto para 
aqueles aos quais a comunicação se dirige. (...) O fantástico potencial da 
comunicação universal, implícito no alfabetismo visual, está à espera de 
um amplo e articulado desenvolvimento (DONDIS, 1991, p.4). 
 

Segundo Sara Oliveira (2007, p. 184), a inserção do visual no letramento vem 

crescendo devido ao aumento das semioses das informações, o que leva à 

necessidade da tentativa de se trazer os princípios regentes da comunicação visual 

em conjunto com viés linguístico. As mudanças sofridas ao longo do tempo pelo 

letramento transformou o conceito de texto visual – até então visto como 

ferramenta resolvedora de ambiguidades ou fornecedora de informações adicionais 

– para a definição do mesmo como a de “criador de canais informacionais, com 

conceitos e estratégias próprios e variados que irão adequar-se a estilos de 

aprendizagem também diversos, bem como a outras tantas diferenças individuais 

de seus usuários” (OLIVEIRA, 2007, p.186). 
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 A partir disso, a investigação apresenta uma proposta de leitura das 

linguagens verbal e visual cada vez mais necessária em nosso cotidiano, que ensina 

a ler o visual e explorar relações. Ela visa abordar e investigar quais elementos 

linguísticos interferem na interpretação do ilustrador, aliando, assim, a prática 

criativa à atividade acadêmica do designer, além de proporcionar um maior 

conhecimento que poderá ser aplicado no mercado de trabalho, na área de design 

editorial e de ilustração. 

 

Metodologia 

 A metodologia se dará por meio de investigações exploratórias e 

qualitativas, cujo embasamento teórico será realizado através de obras já 

publicadas sobre os assuntos abordados na investigação a fim de entender as 

relações intertextuais, baseando-se em autores como, Ostrower (1983), Barthes 

(1985), Pitroforte (2004), Dondis (1991) e Manguel (2001). Desse modo, a imagem, 

a partir de fundamentos semióticos, será associada à literatura. 

 A escolha dos estudos de Pietroforte, brasileiro – herdeiro de Floch – e 

Greimas como fio condutor para o desenvolvimento da pesquisa se deu através da 

ligação entre os conceitos estabelecidos pelos autores quanto à comunicação e à 

linguagem, e a principal vertente do estudo: o design. Assim, será possível manter-

se uma contiguidade que permite uma reciprocidade entre a teoria e a prática, 

importante para, através do exercício de desconstrução, promover uma leitura 

mais crítica e atenta das linguagens em foco. 

 

Resultados e discussão 

Semiologia: Percursos e procedimentos 

 São muitos os aspectos com relevância que aproximam a semiótica e o 

design. Entre as duas disciplinas, há o estudo da linguagem através de duas 

vertentes diferentes, o que propicia a discussão a respeito de suas adequações ao 

ambiente atual, caracterizado pela hibridização de códigos e pelo crescimento da 

hipermídia  digital. O fato é que onde há troca de informação – seja ela de 

qualquer tipo – existem questões semióticas, considerando-se que a intermediação 

sígnica é imprescindível ao processo comunicativo. Sendo assim, quando a 
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linguagem é o principal objeto de reflexões, os princípios semióticos passam a ser 

de forte relevância, como ocorre na esfera do design (PIMENTA, 2004). 

 A questão do design acarreta inevitavelmente uma relação com a 

imagem. Apesar de o design ainda se tratar de um projeto para uma realidade 

física, as transformações imagéticas e informacionais do real fazem antecipações 

da plasticidade da matéria. Isso justifica  o fato de as tecnologias digitais 

proporcionarem uma fluidez que se encaixa na ideia de design total. Nesse caso, a 

imagem é um momento de relevante importância na contemporaneidade, pois ela 

representa a conquista da plasticidade do visível (MOURA, 2005, p. 80). 

 Conforme Moura (2005, p. 80), a imagem não trata de uma realidade 

simples: ela não é o objeto em si, mas, sim, evoca, remete, significa algo além de 

si mesma, tornando-se um veículo de mensagens complexas e indeterminadas. É a 

partir dessa ideia que persiste a pretensão semiótica de ler a imagem a partir da 

criação de gramáticas que permitam a sua decomposição em todos seus elementos 

constituintes, do mais simples ao mais complexo. É importante a percepção de que 

a interpretação e análise de uma imagem não se fundamenta em especulações de 

uma mensagem pré-existente, mas busca entender o sentido por ela produzido, a 

forma como é recebida e interpretada pelo seu receptor. 

 A contextualização histórica da semiótica aplicada ao design tem suas 

premissas desde a Revolução Industrial. Porém, foi  apenas em 1958 que a 

disciplina foi incluída de forma regular no curso de design da vanguardista 

Hochshule Für Gestaltung (Escola Superior da Forma), em Ulm, na Alemanha. 

Posteriormente à Segunda Guerra Mundial, o crescimento econômico proporcionou 

o surgimento de uma concorrência agressiva entre empresas de diferentes países, 

que buscam novos consumidores. Tal alteração de nível socioeconômico fez com 

que marcas e produtos buscassem se diferenciar através de características culturais 

e simbólicas (MAGER, s.d., p. 4). 

De acordo com o Barthes (1985, p. 132), estruturas visuais são captadas 

pelos sentidos assim como as estruturas linguísticas, permitindo interpretações 

diversas de acordo com experiências e interações sociais. De acordo com o autor “a 

imagem transforma-se numa escrita, a partir do momento em que é significativa” 

(BARTHES, 1985, p. 132). Assim, aquilo que é expresso na linguagem através de 

diferentes palavras ou estruturas de frases reflete-se no uso das cores ou na 
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estrutura de composição de uma ilustração. Segundo Pietroforte (2004), a 

significação, na abordagem greimasiana, é definida como: 

Uma relação entre o plano de expressão e um plano de conteúdo. O 
plano de conteúdo refere-se ao significado do texto, ou seja, como 
se costuma dizer em semiótica, ao que o texto diz e como ele faz 
para dizer o que diz. O plano de expressão refere-se à manifestação 
desse conteúdo em um sistema de significação verbal, não verbal e 
sincrético (PIETROFORTE, 2004, p.11). 

 
Para o estudo semiótico da imagem, é importante definir o conceito de 

representação. Na classificação cognitiva, essa é conceituada como um processo 

em que se juntam mecanismos visuais e mentais, permitindo a captação, 

interpretação e representação de uma informação (TOUTAIN, 2007 apud SIQUEIRA, 

2009). Na semiótica, por sua vez, a representação é definida, sem um consenso 

geral, como uma função sígnica. De acordo com Santaella, (1999, apud SIQUEIRA, 

2009), a representação é um processo de apresentação de um objeto a um 

intérprete de um signo, ou a relação entre um signo e um objeto. 

Quando se fala em representação, consideram-se como tais os elementos 

visuais de valores diferentes – em termos de estrutura e de expressividade –, que 

formam uma imagem em uma composição num plano (OSTROWER, 1983, p.49). 

Ostrower (1983, p. 49) exemplifica a questão com a imagem de uma forma visual 

colocada no alto do plano pictórico: ela reforçará as demais qualidades formais já 

existentes na imagem, como diagonalidade, sequências rítmicas, cores claras e 

escuras, proporcionando maior leveza e movimentação. Em contrapartida, na 

colocada na área mais baixa do plano, a forma visual trata um reforço de 

densidade, peso e, em consequência, menos movimento. 

 A relação entre  o plano de expressão e o de conteúdo estabelecida por 

Greimas provém das teorias do autor dinamarquês  Hjelmslev. Ela é explicada por 

Pietroforte: 

 

Nos domínios do conteúdo, a significação é descrita pela semiótica no 
modelo do percurso gerativo do sentido por meio do nível semionarrativo, 
geral e abstrato, que se especifica e se concretiza na estância da 
enunciação do nível discursivo. (…) O plano da expressão passa a ser 
tomado como objeto de estudo quando uma categoria do significante se 
relaciona com uma categoria do significado, ou seja, quando há uma 
relação entre uma forma de expressão e uma forma de conteúdo 
(PIETROFORTE, 2004, p.8). 
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 Conforme Mendes (2011), Hjelmslev traduz a função semiótica como a 

relação entre duas grandezas: o conteúdo e a expressão, sendo ela a responsável 

pela união de ambos os planos. Segundo o dinamarquês, “uma expressão só é 

expressão porque é expressão de um conteúdo, e um conteúdo só é conteúdo 

porque é conteúdo de uma expressão” (HJELMSLEV, 2006, p.54).  

 É importante esclarecer, também, que a utilização da terminologia 

textos, baseada na semiótica discursiva (OLIVEIRA, 2005), refere-se às linguagens 

tanto verbais quanto visuais ou sincréticas. A palavra se refere a qualquer estrutura 

narrativa, que pode também ser composta apenas por imagens – textos visuais. A 

narrativa, portanto, se dá por meio do trajeto percorrido pelo olhar, e é definida 

por Greimas e Courtés (2009, p. 327-329 apud MENDES, 2011) como uma sucessão 

de ações. Dessa forma, uma narrativa simples, na Semiótica, é considerada como a 

transição de um estado para outro, como “o princípio organizador de qualquer 

discurso “ (GREIMAS; COURTÉS, 2009, p. 330 apud MENDES, 2013), pois é através 

dele que se dão as alterações de estado.  

 Segundo Pietroforte (2004, p. 19), o nível fundamental e o texto 

narrativo são responsáveis pela definição da instância semionarrativa da geração de 

sentido. Num último plano de análise, a semiótica define o nível discursivo, que 

proporciona a concretização da instância geral e abstrata em um enunciado 

particular. 

 Partindo dos conceitos estabelecidos pelos autores estudados, a seguinte 

sessão apresentará a análise da capa do livro Harry Potter e as Relíquias da Morte. 

Dessa forma, será possível associar a teoria e a prática a fim de estabelecer uma 

maior compreensão da leitura visual. 

 

Análise da capa de Harry Potter e as Relíquias da Morte 

 Com base nos autores apresentados e partindo das teorias da semiótica 

discursiva, nesta sessão será realizada uma análise referente à capa do último livro 

da série Harry Potter. Inicialmente, as imagens serão decompostas de forma que se 

possa definir o percurso do olhar, que será o ponto de partida para a identificação 

da categoria semântica da narrativa. A partir disso, serão estabelecidas demais 

relações entre o plano da expressão e do conteúdo, a fim de interpretar a história 

contada pela ilustração e relacioná-la com a narrativa textual de J. K. Rowling. 
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 A edição americana apresenta em sua capa (Figura 1) a ilustração de um 

o momento decisivo para o desenrolar da história: a batalha final, que decidirá a 

vitória do bem ou do mal. A imagem mostra Harry Potter, personagem principal, e 

o bruxo das trevas Voldemort, seu principal inimigo, em um momento de 

expectativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A ilustração da capa do livro Harry Potter e as Relíquias da Morte retrata 

dois fortes temas: a esperança e a luta do bem contra o mal. O olhar para cima de 

Harry e  sua mão estendida em direção a um elemento não identificado traz a ideia 

de expectativa. Enquanto isso, a presença da figura alta e negra de Lord Voldemort 

na quarta capa traz a imponência do mal como forte obstáculo para a vitória do 

bem. 

Primeiramente, tem-se como categoria semântica fundamental, organizando 

o sentido do tema esperança, esperança vs. desespero, cujo percurso gerativo de 

sentido se dá do seguinte modo: 

 

 

 
Quadro 15 – percurso gerativo de sentido de Harry Potter e as Relíquias da Morte, edição americana 

Fonte: elaborado pela autora 
 

A partir da sistematização de tais orientações na teoria semiótica, temos o 

quadrado semiótico (Figura 2): 

  

Figura 1 - Capa aberta de Harry Potter e as Relíquias da Morte, edição americana 
Fonte: gallerydirectart.com 

esperança => não-esperança => desespero 

desespero => não-desespero => esperança 
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Seus percursos (Figura 3) seguem a orientação: 

 

 

 

 

 

 

 Dessa forma, a imagem (Figura 4) segue o percurso da afirmação da 

esperança em direção à negação do desespero – o não-desespero. Neste caso, a 

figura de Harry, cuja expressão facial e posicionamento corporal indicam certa 

expectativa, representa o não-desespero; enquanto o segundo plano, em suas cores 

fortes e expansivas – variações de laranjas e amarelos, afirma a esperança. Tal 

associação do plano do conteúdo se dá através do percurso visual do da expressão,  

cujo trecho superior é representativo da esperança, e o inferior, do não-desespero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PC PE 

esperança 

 

não-desespero 

trecho superior 

 

trecho inferior 

Tabela 1 - Plano do conteúdo x Plano da expressão 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

esperança desespero 

não-esperança 

não-desespero 

esperança 

não-desespero 

desespero 

não-esperança 

Figura 2 - Quadrado semiótico 
Fonte: elaborada pela autora. 

Figura 3 – Percursos do quadrado semiótico 
Fonte: elaborada pela autora. 

Figura 4 - Capa de Harry Potter e as Relíquias da Morte 
Fonte: scholastic.com 
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A partir da análise realizada (Tabela 1), percebe-se que o percurso do olhar 

vai do espaço superior para o inferior, pois ele é atraído pelas cores fortes que se 

encontram no plano de fundo; para logo após, atingir a figura de Harry e, por fim, 

ser atraído novamente pelo trecho superior. Entendendo a margem superior da 

ilustração como a base do triângulo equivalente à esperança, e a margem inferior 

como base do triângulo representativo do não-desespero, pode-se afirmar que a 

esperança encontra-se em descendência, enquanto o não-desespero está em 

ascendência. Tais relações também podem ser associadas à estabilidade vs. 

instabilidade (Tabela 2). A esperança passa a representar instabilidade, posto que 

está representada como que equilibrada sobre a ponta de um triângulo, enquanto o 

não-desespero permanece estável sobre sua base, proporcionando um maior peso à 

imagem (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A relação de luz e sombra também pode ser facilmente percebida na 

imagem (Figura 6). A escuridão domina a base da ilustração, enquanto a luz é 

predominante no trecho superior. Tais inversões de valores (Figura 7) também são 

encontradas no posicionamento triangular que a divisão da imagem determina: os 

dois lados são de mesmo tamanho e angulação, porém se encontram invertidos, 

reforçando assim a ideia de oposição da luz e da sombra, que, através de seus 

contrastes, proporcionam a ideia de relação de comparação (Tabela 3). 

PC PE 

esperança 

instabilidade 

descendência 

 

não-desespero 

estabilidade 

ascendência 

trecho superior 

apoio sobre o topo 

triângulo voltado para baixo 

 

trecho inferior 

apoio sobre a base 

triângulo voltado para cima 

Figura 5 - Análise da capa de Harry Potter  
e as Relíquias da Morte 
Fonte: scholastic.com 

Tabela 42 - Plano do conteúdo x Plano da expressão 
Fonte: elaborada pela autora. 
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O plano de expressão (Figura 8) que traz a categoria luz vs. sombra, também 

pode ser associado à ideia de vida vs. morte no plano de conteúdo, definindo, 

assim, uma nova relação semi-simbólica do texto (Tabela 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC PE 

esperança 

 

não-desespero 

 

luz 

 

não-sombra 

PC PE 

vida 

 

não-morte 

 

luz 

 

não-sombra 

Tabela 3 - Plano do conteúdo x Plano da expressão 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

esperança desespero 

não-desespero não-esperança 

luz sombra 

não-sombra não-luz 

Figura 6 - Análise da capa de Harry Potter  
e as Relíquias da Morte 
Fonte: scholastic.com 

Figura 7 - Quadrado semiótico 
Fonte: elaborada pela autora. 

Figura 8 - Análise da capa de Harry Potter  
e as Relíquias da Morte 
Fonte: scholastic.com 

Tabela 4 - Plano do conteúdo x Plano da expressão 
Fonte: elaborada pela autora. 
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A partir da análise do conteúdo, são feitas relações entre as categorias 

esperança vs. desespero e vida vs. morte (Figura 9). Isso se dá devido ao fato dos 

conteúdos que realizam a esperança também representarem a vida, enquanto os 

conteúdos associados ao desespero equivalem à morte. 

Como já analisado, o trecho superior da ilustração atrai os olhos do 

observador devido às suas cores fortes, permitindo que a ideia de esperança seja 

trazida com muita força em relação ao trecho inferior – representativo do não-

desespero. Isso acarreta uma interpretação da esperança como soberana sobre o 

não-desespero – no caso, do elemento eufórico sobre o disfórico. 

É importante observar que, no segundo plano, há imagens arredondadas e 

escuras que lembram formas humanas. Apesar de não ser possível encontrar seus 

olhos, a partir de sua disposição, acompanhando uma estrutura arredondada que 

remete a uma arena. Imagina-se que tais figuras observam a cena em questão. 

Percebe-se, então, que se trata de um momento de pura esperança, não apenas da 

personagem principal, mas também das pessoas que a rodeiam. Isso reflete 

claramente na expectativa, principalmente naquela relacionada à vida vs morte de 

Harry, compartilhada tanto pelas personagens presentes na cena quanto pelos 

leitores da série, para os quais o último livro será definitivo para o fechamento da 

saga. 

A ideia de esperança é reforçada pela cor laranja utilizada na parte superior 

da ilustração. Conforme Freitas (2007, p.5), o laranja é relacionado a pessoas entre 

dez e vinte anos de idade e manifesta aventura, excitação e imaginação. A autora 

vida morte 

não-morte não-vida 

luz sombra 

não-sombra não-luz 

Figura 9- Quadrado semiótico 
Fonte: elaborada pela autora. 
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afirma que a cor traz a luz, a aurora e os raios solares como associação material e 

a energia e a advertência como associação afetiva.  

Tais conceitos são correspondentes à ideia de esperança, que pode ser 

representada pelo raiar de um novo dia – a aurora –, e a associação com o elemento 

vida, visto que esse carrega consigo a energia e a excitação. Freitas (2007, p.5) 

também analisa a utilização do laranja em embalagens, cuja atratividade é a maior 

entre todas as cores, reforçando a ideia da atração do olhar como ponto de partida 

do percurso visual.  

As categorias semânticas esperança vs. desespero e morte vs. vida são 

acentuadas ao se observar a capa em conjunto com a lombada e com a quarta capa 

(Figura 10), pois se constata a presença de mais uma personagem muito importante 

na história: Lord Voldemort. Ele protagoniza a ideia desespero e morte, 

contrapondo-se a Harry. Sendo assim, se não considerarmos as orelhas do livro, 

temos a imagem dividida em três triângulos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa nova narrativa possui um percurso que tem início no desespero – Lord 

Voldemort – passa pela esperança – as cores fortes representativas da aurora – e 

termina no não-desespero, cujo triângulo equivalente apresenta tanto as cores 

escuras e fechadas do desespero quanto as da esperança. Assim, tem-se a 

esperança como o triângulo predominante, devido à sua área maior. Esse, porém, 

encontra-se em uma posição mais instável do que aqueles correspondentes ao 

desespero e o não-desespero, cujas bases encontram-se voltadas para baixo – e que 

aqui são representados por triângulos de área correspondente à metade daquela do 

Figura 10 - Análise da capa de Harry Potter e as Relíquias da Morte 
Fonte: scholastic.com 
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maior triângulo. O posicionamento dos triângulos associados ao desespero e ao não-

desespero reforça a ideia de oposição (Figura 11). Sendo assim, temos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toda essa correlação de valores (Tabela 5) remete à luta do bem contra 

o mal – temática principal abordada nos livros. O momento representado na 

ilustração é a luta de Harry contra  

 Voldemort, luta essa que será decisiva para o final do livro. A esperança 

mostra-se instável, trazendo consigo a dúvida se a vida conseguirá abater a morte, 

o desespero, as sombras. Em contrapartida, o desespero e o não-desespero 

encontram-se estáveis, o que coloca em questão a dificuldade da luta pela vida, 

que, no caso, mostra-se desejada por ambas as personagens, sejam elas 

representativas do bem ou do mal. As mãos estendidas  para cima de Harry e de 

Voldemort, como se quisessem capturar algo podem ser interpretadas por essa 

busca pela sobrevivência, representada pela esperança. 

 

PC        desespero                 esperança            não-desespero 

       estável                      instável               estável 

       morte                        vida                     não-morte 

       mal                            bem                     não-mal 

PE 

 

 

       sombra                     luz                      não-sombra 

       base para baixo       base para cima    base para baixo 

       área menor              área maior           área menor 

Figura 11 - Análise da capa de Harry Potter e as Relíquias da Morte 
Fonte: scholastic.com 

Tabela 5- Plano do conteúdo x Plano da expressão 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Considerações finais 

 O estudo da capa do livro Harry Potter e as Relíquias da Morte buscou 

desenvolver uma maior compreensão da estrutura da narrativa visual da ilustração 

associada ao conteúdo da narrativa verbal do texto da obra. Nesse horizonte, 

optou-se pela semiótica greimasiana como ferramenta teórica e metodológica, 

visto que ela permite uma análise completa de mecanismos discursivos gerativos de 

sentido. 

 É importante ressaltar a necessidade do estudo semiótico para um 

melhor entendimento da comunicação, já que, segundo Bakhtin (1981 apud 

BARROS, 2012, p. 168), o estudo semiótico tem o papel privilegiado, em meio a 

outros estudos textuais, de compreender o discurso e o texto, estabelecer diálogos 

entre a linguística e a retórica, a teoria e crítica literária, e estudos de 

comunicação, marketing, publicidade, entre outros. Barros (2012, p.168-169) 

comenta que ao estudar o plano de conteúdo dos textos e ultrapassar a dimensão 

da frase, a teoria semiótica do discurso traz uma proposta mais abrangente da 

linguagem, o que proporciona diálogos com outros estudos linguísticos, gerando 

uma nova linguagem que,  sucessivamente, trará novos diálogos com outras 

disciplinas. 

Fiorin (2004, p.14) traz interdisciplinaridade por meio de exemplos como 

textos criados por meios de comunicação, que tratam de produtos de linguagens e 

que, portanto, podem ser analisados pelas teorias linguísticas e semióticas. De 

acordo com o autor, teorias semióticas modernas buscam, cada vez mais, analisar 

diferentes manifestações da significação, como no caso de textos midiáticos, que 

são complexos, visto que são manifestados por diversas linguagens. 

 Dada a importância da compreensão da semiótica discursiva como 

ferramenta para a comunicação, as contribuições de Pietroforte (2004) mostraram-

se de relevante importância, pois foram utilizadas como um guia-base que permitiu 

que o desenvolvimento das análises se desse de forma organizada e coerente. A 

obra Universos da Arte, de Fayga Ostrower (1983), também trouxe colaborações, 

pois possibilitou uma melhor leitura dos elementos gráficos das ilustrações, o que 

se mostrou de extrema necessidade para o desenvolvimento das análises das 

imagens. 
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 A análise realizada permitiu concluir que a capa do livro analisado 

reflete não apenas o texto verbal com coerência, mas também transmite – através 

de elementos como cores, formas e texturas – outros aspectos da história, como, 

por exemplo, a atmosfera – seja ela sombria ou de expectativa– conforme a 

narrativa trazida no livro. É importante salientar, também, que a análise trazida na 

presente pesquisa trata apenas de uma das muitas possibilidades de interpretação 

da imagem, o que possibilita análises diferentes sob outros pontos de vista, a partir 

dessa metodologia ou de outra. 

 Por meio das análises, foi possível perceber que um dos elementos 

gráficos que mais propiciou relações semânticas foi a paleta cromática. As 

diferenças entre as cores e seus devidos significados permitiram que fossem 

estabelecidas associações que, a princípio, estavam “encobertas” perante uma 

primeira visualização, mas que, após a investigação de seu significado, trouxeram 

fortes ligações entre a narrativa visual e a verbal. 

 As categorias semânticas bem vs. mal e vida vs. morte foram as que 

tiveram mais força no processo de identificação, refletindo o principal aspecto 

ideológicos da obra: a prevalência do bem sobre o mal. Peixe (2009), em sua 

dissertação de mestrado Harry Potter e a Pedra da Narrativa, refere-se ao primeiro 

volume da obra como educador dos seus leitores, sobretudo das crianças, 

influenciando em suas escolhas de vida e euforizando caminhos aceitos 

socialmente. Os demais livros da série também podem ser considerados da mesma 

forma, e tais relações de euforia e disforia podem ser encontradas nas ilustrações. 

A tabela apresentada a seguir relaciona as categorias semânticas encontradas 

durante o estudo de acordo com as diferentes edições dos livros: 

 Com base no estudo realizado, acredita-se que os objetivos dessa 

pesquisa foram atingidos, pois ela permitiu relacionar o texto verbal e o visual a 

partir do estudo da capa do livro Harry Potter e as Relíquias da Morte, de J. K. 

Rowling, além de analisar a mesma destacando-se as peculiaridades da forma 

(ponto, linha, cor, textura) atreladas ao conteúdo e utilizar-se de um sistema de 

leitura com base em estudos semióticos visando a uma maior interpretação da 

linguagem aplicada. O presente estudo, portanto, contribuirá para uma maior 

entendimento da aplicação da semiótica discursiva na análise gráfica e na 

compreensão da necessidade do aprofundamento do estudo das imagens e de sua 
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interpretação, considerando-se que as teorias da linguagem e da semiótica 

mostram-se de extrema importância para a comunicação social. 
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