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No livro, Lúcia Santaella e Winfried Nöth classificam as imagens: visuais, 

cinematográficas e as formadas na mente; e todas essas representações são interligadas. 

Representação aliás é o mote do início, seu conceito e suas variáveis sob diferentes 

interpretações que vão de pensadores gregos até filósofos do século XX.  

Os autores discorrem também sobre a interpretação de signo: na primeira fase da 

semiótica de Peirce, onde a representação seria um “veículo do signo”, podendo assumir dois 

modos, a representação pública seria o representamen; enquanto a representação mental, o 

interpretante sígnico. Na escolástica medieval a representação aconteceria por meio de quatro 

tipos de signos: um tipo de imagem, por um vestígio, através de um espelho ou ainda um livro. 

Pierce redefiniu tempos depois a representação como o processo da apresentação de um objeto 

a um intérprete ou a relação entre o signo e o objeto.  

Nesse amalgama de interpretações e definições, pensadores tentaram criar uma 

gramática da imagem: cores, formas, mapas, desenhos, fotos, tudo representa algo. Dessa 

maneira, as imagens foram separadas em dois polos: existente e evocadas, e a partir disso 

criaram-se questionamentos sobre os seus limites. Há necessidade de processamento quando 

vemos uma imagem? A linguagem é necessária para mediar representação? Há perda de sentido 

quando passamos do meio imagético para o verbal? O que torna uma imagem portadora ou 

representante de significados?  

Nesse ponto esmiuçaram-se alguns aspectos da imagem: necessidade de um suporte 

textual; elementos externos como uma música podem modificar seu contexto; sua mensagem é 

sempre aberta; e ainda imagem e texto são complementares. Entretanto é sabido também que a 

imagem se basta quando justaposta a outras: tornando se ícones; e ainda segundo os autores, há 

três níveis de iconicidade, que vão do ícone puro à metáfora. No símbolo, existem também três 

níveis sígnicos: icônicos, indicial e o próprio simbólico – mas o símbolo em si mesmo não tem 

existência concreta como o índice. São os ícones os responsáveis por captar as formas da 

“síntese dos elementos do pensamento”, sem eles essa tarefa seria impossível; e é por essa razão 

que os códigos hegemônicos estão justamente nas interfaces, não somente na palavra ou na 

imagem, mas na junção entre eles.  

Signos podem inverter a lógica da física aceita ao pertencerem simultaneamente a vários 

tempos e espaços, muito embora a percepção do que é tempo e espaço seja fluída nesses casos, 

no entanto, sempre haverá a oposição entre o tempo material e o tempo formal; há diferentes 

maneiras de absorver esses tempos, dependendo do suporte em que a imagem se apresenta: tela, 

escultura, filme (movimento) e mais recentemente a computação gráfica. Podemos entender 

dessa maneira que o tempo representa as marcas que deixa no discurso, só registrado (ou 

percebido plenamente) por aquele que o produz, sendo o tempo do observador constituído pela 

percepção. É nesse intrínseco caminho que tecemos os nossos padrões de significados, que nada 

mais são do que julgamentos de percepção através dos sentidos, estes, por sua vez, são sempre 

impregnados de temporalidade. 

Alguns sistemas fogem mais do que outros às regras estabelecidas: como na música e 

computação gráfica, mesmo assim todos os suportes são provedores de tempo. Há em 

decorrência dessa percepção, o surgimento de uma nova gramática, que defende que as ciências 

estão caminhando rumo à musicalidade, em sua natureza matemática. Os autores discutem 

sobre a dissolução gradual (mas existente) das fronteiras entre visualidade e sonoridade, em sua 

identificação conceitual e construtiva. Abordam ainda a musicalidade no cinema, não como 



trilha sonora, mas em relação ao ritmo das cenas, afirmando também que, em imagens fixas, 

temos o tempo como representação, já em movimento ele (o tempo) faz as vezes de ilusão. E 

se o cinema “parece” música, a computação gráfica “é” música, pois no primeiro a imagem é 

algo plasticamente íntegro, no segundo ocorrem mutações ou evoluções de tempo – próprias do 

campo sonoro. 

Na pintura há divergência, começando pela medição dos seus valores simbólicos, a 

iconologia. Há uma tendência a julgar a semiótica da pintura como semiótica da imagem, mas 

elas são diferentes – e colocá-las no mesmo sistema seria limitar o modo estilístico, bem como 

seus códigos de percepção e de representação. Existiria então uma maneira de comparar a 

pintura, enquanto sistema de signos, à língua? Defende-se que o argumento estético da pintura 

não tem função de significar, mas de mostrar. A pintura teria um sistema aberto de leituras, por 

existir como espaço cultural amplo, e por essa razão há inúmeras semióticas da pintura; os 

autores sugerem ainda o “grau zero” para a análise dos seus diferentes tipos e citam outros 

autores que se debruçaram sobre o complexo tema. 

Seguindo para a fotografia e suas representações – há nela uma especificidade em 

relação a outros tipos de imagens, para Schaeffer a foto funciona ao mesmo tempo como ícone 

e índice: um ícone indexical. Há quem nela enxergue uma arbitrariedade, pois seria uma 

reprodução artificial, que distorce e limita a realidade. No entanto Barthes defende que a 

fotografia é uma representação necessariamente do real, sendo inclusive testemunha dele. O 

objeto fotografia pode ser legi-signo enquanto matriz e sin-signo como cópias, é portanto uma 

mensagem sem código, ou o oposto, uma mensagem multicodificada. A fotografia possui em 

si uma multiplicidade indissociável, primeiro por sua natureza material e técnica, e também em 

sua filosofia de representar o mundo.  

Alguns autores defendiam que controlar a imagem seria uma forma de poder e 

fotografar foi bastante comparado à caça: um simulacro de violação, mas que aprisiona apenas 

um dos infinitos pontos de vista possíveis. Flusser defendia que o fotógrafo não trabalha, apenas 

produz símbolos, os manipula e os armazena; Arlindo Machado discorda, dizendo que o 

fotógrafo tem consciência do seu recorte. Além disso, aquilo que é registrado necessariamente 

obedece a leis de codificação da visualidade, que já estão inscritas na câmera, que aprisiona a 

imagem, mas, por outro lado, a amplia; gerando dessa forma ambiguidades insolúveis: 

representa o real, mas permanece absolutamente separado dele, limitando concreto e 

representação. O signo sempre foi de natureza dúbia, comporta-se como mapa e biombo, 

todavia foi através da foto a primeira vez na história que a imagem pode ser reduzida a si 

mesma, o mundo capturado em fatias. Não se pode deixar de lado o fator inexorável da morte 

e da eternidade que a fotografia contempla, pois ao se fazer presente todo signo coloca em 

ausência aquilo que está nele representado - porque assim como na foto, todo signo aspira ao 

eterno. E a ironia é que após o advento da computação, toda foto virou um registro suspeito, 

pois pode ser facilmente manipulada. 

Imagens são puramente sígnicas, mas a semiótica da imagem não se limita apenas ao 

visual, sua natureza é universal. De acordo com as categorias de primeiridade, secundidade e 

terceiridade, há imagens mais icônicas, mais indexicais ou mais simbólicas que outras, no 

entanto, essa classificação vai depender das escolhas do artista – fatores como: cor, textura, 

forma e espaço, determinam interpretações para esta imagem; ou ainda, sem a menor 

necessidade de referir-se a nada, a não ser a si mesma, a sua materialidade e sua composição – 

a mais pura primeiridade. 

Signo e objeto constituem um par orgânico, e no caso da imagem isso ganha contornos 

mais profundos, seja na primeiridade quando apenas se apresenta algo, quanto na terceridade, 

quando se generaliza ou descola algo da realidade que se representa. Imagens se tornam 

símbolos quando o significado de seus elementos somente pode ser entendido com a ajuda de 

uma convenção cultural, e tornam-se indexicais quando se referem também à realidade do 

pintor. No entanto, se faz necessário ao interpretante o conhecimento para decodificar as 



imagens representadas. Os autores citam exemplos de pinturas que, em sua composição, 

representam mais significados do que os aparentes, mas essa correlação vai depender do 

interpretante para acontecer. 

Nenhum processo de signo pode dispensar meios de produção, armazenamento e 

transmissão, pois são esses meios que tornam possível a existência dos signos; o exame destes 

é ponto de partida imprescindível para a compreensão das implicações semióticas das imagens. 

Os paradigmas são assim definidos: pré-fotográfico, fotográfico e pós- fotográfico, e essa 

divisão trouxe consequências para os meios de produção da imagem: em seu armazenamento, 

no papel do agente produtor, no da natureza da imagem, na relação da imagem com o mundo, 

nos meios de transmissão e, finalmente, no papel do receptor. O pintor dá corpo ao pensamento 

figurado; o fotógrafo, ao pensamento performático e o programador representa o pensamento 

lógico e experimental – mas essa passagem não se deu de maneira abrupta, ela permeou e 

permeia ainda vários espaço temporais. Imaginário, real e simbólico, é essa tríade similar ao 

paradigma da imagem, que busca registros essenciais na realidade humana, e definida pela 

psicanálise encontra eco na teoria peirciana de primeiridade, secundidade e terceridade. O 

sentido do outro na psicanalise lacaniana e de como os limites dessa imagem se mesclaram 

diante das inúmeras possibilidades de representação que agora, mais do que antes, se 

apresentam. 

Para finalizar os autores lançam uma questão crucial: pode a imagem mentir? É notório 

o uso da imagem para manipulação de massas usando o potencial semiótico da imagem para 

mentir e/ou iludir. A semiótica é em princípio a disciplina que estuda tudo que pode ser utilizado 

com o objetivo de mentir, todavia o potencial semiótico de uma imagem sempre será menor ao 

potencial da língua – haja vista uma fotografia, que tem em sua correspondência a realidade, 

mas pode ser facilmente manipulada, ou ser deslocada de sua “verdadeira realidade”: a 

diferença estaria na dimensão pragmática da mensagem fotográfica. Imagens sozinhas não 

podem representar verdades nem mentiras, elas são partes de coisas verdadeiras ou falsas.  

A linguagem visual não é linear como na escrita e ícones são insuficientemente abstratos 

para serem veículos da verdade, imagens podem ser usadas para asseverar ou enganar sobre 

fatos nas dimensões: semântica, sintática e pragmática. No entanto esse não é o seu objetivo 

principal, elas estão no mundo cumprindo o papel de transmitir significados. O mundo é pleno 

de imagens, signos representam nosso cotidiano visual o tempo todo e estão em velocidade 

vertiginosa acontecendo incessantemente em tvs, celulares, tablets. Fazia-se necessária uma 

teoria da imagem, uma mediação que trouxesse luz à discussão, e foi isso que os autores fizeram 

através desse valoroso trabalho: articular e ponderar o papel das imagens nas sociedades 

contemporâneas. 

 


