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 No livro Imagem Cognição, Semiótica, Mídia, Lucia Santaella e Winfried Nöth 

apresentam o estudo da imagem como um empreendimento multidisciplinar e,  em função desta 

premissa, discutem em treze capítulos o desenvolvimento histórico das principais teorias da 

representação por imagens, sejam elas dos gêneros imagéticos tradicionais, como a pintura e a 

fotografia, ou das novas mídias imagéticas, como a holo e infografia, incluindo a fotografia 

computacional. 

  Fundamentados na teoria do signo e dos processos sígnicos de Charles Sanders Peirce 

(1839-1914), os autores apresentam e discutem as diversas correntes teóricas que abordam o 

tema, enfatizando sua relevância para o estudo da imagem.  

 O conceito de representação mental, estudado pela ciência cognitiva, é analisado sob 

dois pontos de vista: a representação mental da informação verbal sob forma linguística e da 

informação visual sob forma imagética. 

 As relações semióticas entre a imagem e sua dependência interpretativa do texto que a 

acompanha ou em contextos diferenciados são levantadas com base em vários estudos 

acadêmicos. Amparados nas classificações defendidas por Peirce, os autores discorrem sobre 

as ferramentas para a leitura dos diversos modos de aparição da imagem e da palavra. 

 As implicações decorrentes das relações entre imagem e tempo são fundamentais para 

a percepção da imagem, ou como descrito pelos autores: “onde quer que o ser humano ponha 

seu olhar, esse ato estará irremediavelmente impregnado de temporalidade” (p.90). 

 Questões relacionadas ao tempo como passagem, sucessividade, evanescência e ritmo, 

características da lógica musical, segundo os autores, estão presentes e ligadas pela mesma 

chave semiótica às imagens produzidas pela computação gráfica, dissolvendo, assim, as 

fronteiras entre o visual e o sonoro. Neste caso, a palavra “tempo” refere-se ao tempo construído 

no processo perceptivo e, conforme descrito pelos autores, as imagens pós-fotográficas, são 

aquelas que se libertaram do trinômio olho-mediação-registro, saltando para um novo trinômio 

inaugurado pela imagem gerada por computador: cérebro-programa-expressão sensível, 

servindo este novo trinômio para caracterizar tanto a música quanto a imagem. 

 Abordagens semióticas da pintura e da fotografia são descritas e apresentadas com um 

panorama dos precursores e principais tópicos das respectivas teorias. No que diz respeito à 

fotografia, os autores destacam a relação dialética entre a eternidade que, na fotografia, é 

materializada pela imagem fotográfica fixa, estável, congelada e disponível para sempre não só 

em sua fisicalidade mas também em suas reproduções e a efemeridade do ato fotográfico, 

registrando um fragmento do vivido que não se repetirá, estando fadado à morte.  

 Em oposição à tradição verbalista da semiótica da imagem, os autores apresentam as 

possibilidades e os critérios de aplicação de uma semiótica da imagem com base nas 

fundamentações categoriais da semiótica peirceana da imagem. No sistema categorical triádico 

de Peirce, a categoria da primeiridade é, segundo seu criador, “a forma de ser daquilo que é 

como é, positivamente e sem nenhuma referência a qualquer outra coisa”. A categoria da 

secundidade baseia-se na relação de um primeiro a um segundo, é a categoria do confronto, da 

experiência no tempo e no espaço, do fatual, da realidade, da surpresa. A categoria da 

terceiridade põe um segundo em relação a um terceiro, é a categoria da mediação, do hábito, 

da lembrança, da continuidade, da síntese, da comunicação e da semiose, da representação ou 

dos signos. De maneira geral, Peirce distinguiu, do ponto de vista da relação como o objeto, 

signos icônicos, indexicais e simbólicos.  



 Englobando todos os tipos de imagens, foi proposta pelos autores a existência de três 

paradigmas no processo evolutivo da produção da imagem: o paradigma pré-fotográfico, o 

fotográfico e o pós-fotográfico. Para definição destes paradigmas partiram da observação das 

transformações operadas nos modos de produção da imagem e as suas características 

semióticas. Embora processos de hibridização entre paradigmas já tenham sido observados 

desde a invenção da fotografia, na cena contemporânea a computação gráfica passou a usufruir 

tanto dos procedimentos pictóricos quanto fotográficos, produzindo uma revolução na produção 

de imagens através da manipulação fotográfica pelo computador. Segundo os autores esta 

capacidade de absorver e transformar os paradigmas anteriores é o que caracteriza o paradigma 

pós-fotográfico, salientando que “não há hoje imagem que fique à margem das malhas 

numéricas” (p.191). 

 Neste universo complexo que envolve as imagens visuais e mentais, os autores fazem 

ainda uma interpretação psicanalítica dos três paradigmas, apresentando uma analogia com os 

conceitos de imaginário, real e simbólico, na perspectiva de Lacan. Concluindo, os autores 

comentam os questionamentos filosóficos sobre o valor da verdade das imagens e sobre a 

contribuição da semiótica ao fornecer ferramentas para analisar a questão da mentira ou da 

verdade nas imagens.  

 
 


