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RESUMO 
 
Com os novos meios de tecnologia digital, e de comunicação, a capacidade de 
produzir, reproduzir, registrar, arquivar, e transmitir imagens foi ampliada, sem, com 
isso, desenvolver-se novos métodos de análise dessa imagem, que possam dar conta 
dessa nova complexidade. Por isso justifica-se a necessidade de uma revisão 
integrativa da literatura de análise de imagem, com o intuito de revisar, em um 
primeiro momento, essa bibliografia, para, que em um segundo momento, seja 
possível desenvolver um novo método de análise de imagem, que possa dar conta dos 
novos desafios do discurso visual, na era digital: como, por exemplo, o uso mais 
intensivo da linguagem imagética, e a valorização da imagem como valor cultural e 
social. Nessa pesquisa, realizada em 2017, foi feita uma revisão integrativa da 
literatura dos métodos de análise de imagem, buscando levantar seus principais 
conceitos, combinar os estudos e suas metodologias, integrando os resultados, 
combinando estratégias, promovendo a definição de conceitos, em busca de uma 
reavaliação das estratégias de análise visual, para, posteriormente, num novo projeto, 
desenvolver um método híbrido de análise iconográfica. Com esse método híbrido 
pretende-se tornar mais acessível aos professores e estudantes das instituições de 
ensino, principalmente para a graduação e pós-graduação, um método de análise de 
imagem, para que seja uma ferramenta eficiente que possa contribuir com a ampliação 
da alfabetização imagética do corpo discente e docente. Espera-se, com isso, 
promover uma ampliação do entendimento do discurso visual, discurso, esse, cada 
vez mais presente, nos novos meios de comunicação. Nesse momento foram 
resenhados 51 livros que tem alguma relação com o debate dos métodos de análise de 
imagem ligados à diferentes áreas de pesquisa: da Semiologia, da Semiótica, da 
Iconologia, da Antropologia, do método filológico e da pura visualidade. Ainda foram 
analisados outros métodos contemporâneos como a Midiologia, a Arqueologia do 
Saber, e o Desconstrutivismo. Por fim, ainda foram observados os métodos ligados à 
História da Arte, ao Formalismo, à Gestalt, à Psicologia da Arte, à Fenomenologia, à 
Teoria da Recepção, e ao Estruturalismo.   Com esse estudo, espera-se conhecer os 
diferentes métodos de análise de imagem, comparar e buscar conceitos comuns, para, 
em outra pesquisa, guardadas as diferenças epistemológicas de cada ciência, 
desenvolver um método híbrido de análise de imagem, que possa, ao mesmo tempo, 
utilizar as vantagens das diversas áreas, e tornar-se uma ferramenta eficiente para 
ampliar o entendimento do corpo discente e docente sobre o discurso visual e suas 
estratégias de significação, para a melhor compreensão de uma sociedade que tem 
utilizado de maneira mais ostensiva esse tipo de linguagem visual. 
 
Palavras Chave: Imagem, Metodologia, Educação, Comunicação. 
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1- INTRODUÇÃO 

 
“Imagens são palavras que nos faltam.”  

Manoel de Barros 
 

 

Torna-se cada vez mais comum ouvir dizer que vivemos em uma sociedade da 

imagem, embora essa opinião não seja unanimidade, uma coisa é certa: com os novos 

meios de tecnologia digital, e de comunicação, a capacidade de produzir, reproduzir, 

registrar, arquivar, e transmitir imagens foi ampliada. 

O uso da imagem, desde as suas primeiras manifestações humanas no período 

Paleolítico (30.000 a.C.), sempre esteve intimamente relacionada à representação. 

Essa representação, por sua vez, estava vinculada, principalmente, ou à observação da 

natureza, e consequente reprodução dessa visão, ou à representação de conceitos 

abstratos, sentimentos, histórias através de desenhos, esculturas e pinturas baseadas na 

própria natureza. É somente com o advento da arte moderna e o desenvolvimento do 

abstracionismo, no início do século XX, que a arte e as formas de representação e o 

desenvolvimento estético humano se debruçam sobre uma questão fundamental: a arte 

é capaz de comunicar através de suas formas, cores, composição, etc; ou seja, a 

plasticidade da arte e das representações imagéticas, deve ter uma independência em 

relação à comunicação verbal. Logo, se a imagem não é subordinada ao texto, ela 

pode desenvolver uma “gramática”, uma “sintaxe” visual, um processo de “códigos” 

particulares e independentes do imperativo da palavra. Pensando semiologicamente, 

deve haver uma relação entre imagem e conceito, entre significante e significado 

diferentes nos processos verbais e dos icônicos.  

Por isso, levanta-se a hipótese que é necessário desenvolver novas maneiras de 

analisar a comunicação através da imagem, principalmente para o uso nos novos 

meios digitais, além de desenvolver novos olhares sobre a construção de significado, 

buscando aumentar a autonomia da imagem em relação ao verbal, parece ser algo 

necessário, em um momento que a produção da imagem e distribuição da mesma 

toma tamanhas proporções. Com isso, para que possa desenvolver essas novas 

análise, é necessário iniciar por uma revisão da literatura das ciências que analisam a 

imagem. 
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Dessa forma justifica-se a necessidade de uma revisão integrativa da literatura 

de análise de imagem, com o intuito de revisar, em um primeiro momento, essa 

bibliografia, para, que em um segundo momento, seja possível desenvolver um novo 

método de análise de imagem, que possa dar conta dos novos desafios do discurso 

visual, na era digital: como, por exemplo, o uso mais intensivo da linguagem 

imagética, e a valorização da imagem como valor cultural e social. Pretende-se fazer, 

nessa pesquisa, uma revisão integrativa da literatura dos métodos de análise de 

imagem, buscando levantar seus principais conceitos, combinar os estudos e suas 

metodologias, integrando os resultados, combinando estratégias, promovendo a 

definição de conceitos, em busca de uma reavaliação das estratégias de análise visual, 

para, posteriormente, num novo projeto, desenvolver um método híbrido de análise 

iconográfica. Com esse método híbrido pretende-se tornar mais acessível aos 

professores e estudantes das instituições de ensino, principalmente para a graduação e 

pós-graduação, um método de análise de imagem, para que seja uma ferramenta 

eficiente que possa contribuir com a ampliação da alfabetização imagética do corpo 

discente e docente. Espera-se, com isso, promover uma ampliação do entendimento 

do discurso visual, discurso, esse, cada vez mais presente, nos novos meios de 

comunicação.  

Esse projeto teve como principal objetivo, fazer uma revisão bibliográfica de 

métodos de análise de imagem. Essa revisão deverá ser utilizada para desenvolver 

uma classificação dos diferentes métodos, e, com isso, ampliar a compreensão 

da imagem como linguagem visual. Torna-se muito importante compreender a 

imagem na contemporaneidade, ou seja, na pós-modernidade, pois, devido ao uso dos 

meios digitais na comunicação, a linguagem visual se torna cada vez mais usada em 

nosso cotidiano. Com o aumento do uso da imagem torna-se muito importante 

compreender a linguagem visual, assunto que é menos explorado em nossa formação 

escolar. Somos mais alfabetizados para ler e interpretar textos, enquanto a análise da 

imagem fica em segundo plano. Muitas vezes a imagem é tratada apenas como 

"legenda", ilustração do texto. Contudo, a imagem, como linguagem, tem seus 

códigos e estratégias próprias, por isso é preciso estuda-la de maneira mais profunda. 

É nessa questão que essa pesquisa se torna fundamental, primeiramente está 

sendo feito um grande levantamento de métodos de análise de imagem, para 

depois organizar os dados, e depois, na próxima pesquisa, no desenvolver um método 

híbrido que possa ser utilizado por diferentes áreas, por docentes e discentes. Após a 
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criação do método, a terceira fase pretende divulgar esse conhecimento através de 

palestras, cursos e publicações.  

No período de um ano em que a pesquisa estava se desenvolvendo, o foco do 

grupo, formado por 04 professores, 02 alunas bolsistas, 07 alunos voluntários, foi a 

leitura e a realização de resenhas de livros que tratam do conceito imagem, bem como 

de métodos de análise de imagem. Foram realizadas até o momento 52 resenhas de 

livros diferentes, cujo os debates e dados estão sendo classificados para se tornarem 

informação que será apresentada através de publicações e palestras posteriormente.  

Durante a pesquisa, e o levantamento dos métodos de análise de imagem, 

buscou-se fazer uma varredura ampla de diferentes áreas do conhecimento que, de 

certa forma, utilizavam, ou tinham desenvolvido suas formas de investigação da 

linguagem visual. 

Nessa trajetória foram investigados: a Semiologia e da análise de imagem de 

Roland Barthes, destacando-se seu entendimento da imagem como signo social e 

arbitrário, bem como sua análise que vai dos signos denotados, até os signos 

conotados.  Da Semiótica de Charles Sanders Peirce e as tricotomias universais da 

primeiridade, secundidade e terceiridade, apresentando uma organização sígnica de 

compreensão dos fenômenos que vai da iconicidade até a representação, perpassando 

a percepção das qualidades puras, as relações entre signos, e as representações que os 

signos promovem ao mediar os fenômenos e a consciência humana. Da Semiótica 

Discursiva de Algirdas J. Greimás e a Semiótica Visual de Antônio Vicente 

Pietroforte, a leitura discursiva dos signos, para uma leitura uniforme dos 

significados, principalmente através de seu conceito de isotopia. Da Iconologia de 

Erwin Panofsky, seus conceitos de significado natural, iconográfico e iconológico, e o 

uso da análise de imagens, principalmente do campo artístico.  Da Antropologia, 

Antropologia Visual, e do Consumo de Gilbert Durand, Massimo Canevacci, e Grant 

McCracken, destacam-se o entendimento da cultura através de rituais e arquétipos, e 

consequentemente, a visão cultural da imagem na formação do humano. Do método 

filológico e da pura visualidade de Heinrich Wölfflin e sua análise da imagem, 

principalmente da arte, à partir dos aspectos formais dessas representações. Ainda 

foram analisados métodos contemporâneos que acenam para um hibridismo teórico de 

cruzamento de áreas. Como exemplos temos a Midiologia de Régis Debray, a 

Arqueologia do Saber de Michel Foucault, e o Desconstrutivismo de Jacques Derrida. 

Por fim, ainda foram analisados os métodos ligados à História da Arte de Ernst 
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Gombrich, à Sociologia da Arte como nos debates de Arnold Hauser, ao Formalismo 

de Donis Dondis, à Gestalt (Psicologia da Percepção) de Rudolf Arnheim, à 

Psicologia da Arte de Lev Semenovitch Vygotsky, à Fenomenologia de Maurice 

Merleau-Ponty, à Teoria da Recepção de John Berger, às influências do 

Estruturalismo, da vidada linguística e sua relação com as teorias dos signos.   Com 

esse estudo, espera-se conhecer os diferentes métodos de análise de imagem, 

comparar e buscar conceitos comuns, para, em outra pesquisa, guardadas as 

diferenças epistemológicas de cada ciência, desenvolver um método híbrido de 

análise de imagem, que possa, ao mesmo tempo, utilizar as vantagens das diversas 

áreas, e tornar-se uma ferramenta eficiente para ampliar o entendimento do corpo 

discente e docente sobre o discurso visual e suas estratégias de significação, para a 

melhor compreensão de uma sociedade que tem utilizado de maneira mais ostensiva 

esse tipo de linguagem visual. 

Dessa pesquisa, além desse levantamento bibliográfico, um outro fato 

importante que resultou da pesquisa é que está sendo organizado o Observatório de 

Imagem, que pretende se tornar um grupo de pesquisa especializada nos debates das 

linguagens visuais. Essas são as contribuições, objetivos e tarefas realizadas por esse 

grupo, no ano de 2016, com o financiamento e apoio da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, e do Departamento de Apoio à Pesquisa, o Mackpesquisa. 

 

2- METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Nessa pesquisa procurou-se desenvolver uma análise integrativa, a qual prevê 

um método, que, segundo Rachel de Carvalho, Marcela Tavares de Souza, e Michelly 

Dias da Silva, “proporciona a síntese de conhecimento e a incorporação da 

aplicabilidade de resultados de estudos significativos na prática” (2010, p. 102). Essa 

metodologia aborda 06 fases que são a elaboração da pergunta norteadora, busca ou 

amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, 

discussão dos resultados, apresentação da revisão integrativa (CARVALHO, SILVA, 

E SOUZA, 2010, p. 104 e 105). Esse método tem a sua origem na área da saúde, mas, 

segundo Dilmeire Sant’Anna Ramos Vosgerau, e Joana Paulin Romanowiski, são 

também encontrados no “campo educacional” (2010, p. 165). Vosgerau e 

Romanowiski: analisam as “[...] diferentes denominações e encaminhamentos 

utilizados para os estudos que mapeiam campos de conhecimento, bem como avaliam 
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e sintetizam resultados de pesquisas apontando alguns indicativos metodológicos” 

(2010, p. 165). Esse tipo de análise será eficiente para essa pesquisa, pois pretende-se, 

justamente, buscar através de um levantamento bibliográfico da literatura que aborda 

a análise de imagem, uma síntese desses conceitos, tendências e métodos, para 

ampliar a área desse conhecimento, além de produzir em um desdobramento futuro 

um novo método híbrido de análise de imagem, que possa ser utilizado na área da 

educação, para promover uma compreensão maior do fenômeno da imagem e da 

linguagem visual, cujo uso tem sido ampliando por causa dos novos meios de 

comunicação, relacionados principalmente às novas tecnologias digitais. 

 

3- OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Dessa forma, como já se desenvolveu um largo debate sobre a construção e 

organização da linguagem verbal, pretende-se com esse trabalho desenvolver uma 

reflexão, que ainda parece carecer de maior debate: a “leitura” e construção de 

significado da imagem1. É preciso desenvolver uma observação da imagem com um 

foco mais plástico e menos vinculado à representação verbal e entender que a 

construção imagética pode desenvolver um processo de construção particular de 

significados, por isso é preciso também reformular o processo de como analisar as 

imagens, principalmente levando em consideração que, sendo signos – ícones e 

qualisignos - eles tem um processo de construção muito mais fundamentada na 

analogia que na contigüidade, esta última, construção típica dos signos verbais. 

Por isso essa pesquisa se dividirá em duas etapas, revisão integrativa da 

literatura ligada aos estudos e análise da imagem, e, posteriormente, o 

desenvolvimento  de um método híbrido de análise de imagem que possa dar conta 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  uma “leitura” da imagem – a partir desse momento pretende-se evitar a palavra leitura, quando se 
referir à imagem, pois é preciso encontrar outro conceito para renomear esse processo, pois até na 
metodologia dessa análise acabamos por vincular a imagem à palavra, tornando-a dependente, como 
uma foto com legenda. Isso se dá, pois boa parte dos processos de “leitura” de imagem e de seus 
significados nasce dos estudos semiológicos, e semânticos que são originários dos estudos da 
lingüística moderna, principalmente de Ferdinand Saussure, dessa forma, a construção dessa teoria, se 
dá a partir da organização verbal. Palavras como “sintaxe”, “leitura”, “discurso”, “texto” (para se 
referir à imagem, serão evitados, ou assinalados com aspas, para afirmar a necessidade de criação de 
uma nova nomenclatura para análise de imagens.	  
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dessa nova complexidade das representações visuais. Nessa primeira será 

contemplada para o estudo a primeira etapa de revisão integrativa da literatura de 

análise de imagem. Dessa decisão acabou-se por eleger os seguintes objetivos: 

 

1- Construção de base de dados a partir de levantamento bibliográfico contendo 

catalogação comentada das principais obras em língua portuguesa, inglesa, e 

espanhola, referente aos estudos de análise de imagem. 

2- Identificação das principais correntes de pesquisa relacionadas a análise de 

imagem, publicados no Brasil. 

3- Analisar e comparar as contribuições para os estudos de análise de imagem 

originário em diversos campos de ciências semióticas, antropológicas, 

sociológicas, formalistas, iconológicas, para construção de um panorama que 

permita compreender e valorar os estudos de imagem, servindo de subsídio 

para futura proposição de uma metodologia de análise de imagem acessível a 

professores e alunos. 

4- Publicar esses resultados por meio de artigos, ou livros, para que possa 

fornecer subsídios bibliográficos para o desenvolvimento de outras pesquisas 

de análise de imagem, bem como, o desenvolvimento de um método híbrido 

de análise de imagem para docentes e discentes dos cursos de graduação e 

pós-graduação. 

 

 Guiado por esses objetivos, espera-se que essa pesquisa possa promover uma 

revisão nos processos, estratégias e nos processos de análise de imagem, bem como, 

promover uma ampliação de consciência do uso da imagem como linguagem cada vez 

mais usada em nossos meios de comunicação, principalmente, os digitais. Além disso, 

produzir um material, um suporte bibliográfico, que possa servir de apoio para o 

desenvolvimento de um método de análise de imagem que possa dar conta das novas 

complexidades impostas pelo alto potencial de registro,  reprodução, transmissão, que 

os novos meios de comunicação imprimem para o uso da linguagem visual, ou seja, 

da imagem em nosso momento contemporâneo, o qual, não demonstra nenhum 

indício de desaceleração desse processo do uso da imagem na comunicação. 

Finalmente, uma revisão da literatura de análise de imagem desse porte, servirá para 

alimentar estudos, desenvolver reflexões dentro do universo da pesquisa, 

possibilitando que corpo docente, corpo discente, ou demais pesquisadores possam se 
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beneficiar com as possíveis sínteses que esse trabalho pode apresentar, bem como, 

possibilitar uma revisão no modo como nos relacionamos com a linguagem visual, 

apresentando novas maneiras de se comunicar através da imagem, fazendo com isso, 

que seja possível a compreensão da imagem, para além de uma legenda de um texto. 

A imagem é um signo, é uma representação, é uma linguagem, é um discurso que 

deve ser usado, e compreendido, dentro do universo da linguagem, para que o 

humano possa desenvolver maneiras mais eficientes de compreender, e de comunicar 

em sociedade. 

 

4- ETAPAS DA PESQUISA 

 

I- Etapa- 2016 e 2017 (finalizada) 

1- Fazer as resenhas dos livros que apresentam métodos de análise de imagem 

2- Classificar tipos de métodos de análise de imagem 

3- Desenvolver um esboço de um método de pesquisa  

4- Desenvolver o esboço do método 

II- Etapa - 2017 e 2018 (em andamento) 

5- Criação de um método híbrido 

6- Divulgar os debates sobre os métodos de análise de pesquisa 

Obs: Essa segunda etapa não está, por enquanto, vinculada ao 

MACKPESQUISA.  

 
5- CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
 

1-‐ Levantamento bibliográfico do métodos de leitura de imagem. 

2-‐ Leitura e resenha dos livros propostos 

3-‐ Construção da base de dados 

4-‐ Análise comparativa dos métodos de análise de imagem.  

5-‐ Verificação das contradições epistemológicas dos diferentes métodos. 

6-‐ Verificação das constantes nos diferentes métodos. 

7-‐ Análise e comparação das teorias de diferentes bases epistemológicas 
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8-‐ Criação de um arcabouço de método híbrido de análise de imagem. 

9-‐ Redação do texto final contendo as conclusões do estudo. 

 

6- ORÇAMENTO DO PROJETO E COMPRAS 
 
 
 QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

ALUNOS 
 

   

Graduação 2 R$ 6.000,00 R$ 12.000,00 
   Subtotal 
   R$ 12.000,00 
MATERIAL 
PERMANENTE 

   

1 HD Externo com 
2 Gigas de 
memória Seagate 
Expansion 
STBV2000100 
2048 GB Externo  

 

1 R$ 600,00 
 
R$ 481, 27 
Loja: Balão da 
Informática 
 
R$ 719, 10 
Loja: HD Store 
 

R$ 600,00 

Livros relacionados 
à análise de 
imagem.  

 

144 
 
 

R$ 80,00 R$ 11.520,00 
 

   Subtotal 
   R$ 12.120,00 

 
MATERIAL DE 
CONSUMO 

   

Chamex Office 
Sulfite A4 500 
Pacote  

 

20 R$ 16,00 R$ 320,00 

Tonner  

 

6 R$ 160,00 R$ 960,00 
 

   Subtotal 
   R$ 1.280,00 
SERVIÇOS DE 
TERCEIROS  
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Encadernação 
simples  

25 R$ 4,00  

 

R$ 100,00  

 
Fotocópias 
coloridas  

 

250 R$ 1,50  

 

R$ 375,00  

 

Fotocópias preto e 
branco  

 

2.000 R$ 0,20  

 

R$ 400,00  

 

   Subtotal 
   R$ 875,00  

DIÁRIAS/TRAN
SPORTES E/OU 
DESLOCAMEN
TOS  

   

Orçamento para 
participação em 
congressos e 
eventos, transporte 
e lanches.  

 

4 R$ 1.000,00  

 

R$ 4.000,00  

 

   Subtotal 
   R$ 4.000,00  

    
TOTAL FINAL   R$ 30.275,00 

    
TOTAL APROVADO 
PELO 
MACKPESQUISA 

  R$ 30.334,75  

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
Valor Gasto: R$ 10.649,68 
 
COMPRAS: 

• 1 HD Externo com 2 Gigas de memória Seagate Expansion STBV2000100 
2048 GB Externo  

• Livros: 

1- DIDI-HUBERMAN, G. Diante da Imagem. Editora 34. 2014. ISBN: 
9788573265378. 
 
2- ALLOA, E. Pensar a Imagem. Autêntica Editora, 2015. ISBN: 9788582176184. 
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3- LACOSTE, J. A Filosofia da Arte. São Paulo: Edusp. ISBN: 9788571104365. 
 

4- FLOCH, J. M. Sémiotique, marketing et communication. Paris: P.U.F, 1990. 
ISBN13: 9782130525363. 

5- JULLIER, L. e MARIE, M. Lendo as Imagens do Cinema. São Paulo: Senac, 2009. 
ISBN 9788573598667. 

6- MACHADO, A. O Quarto Iconoclasmo e outros Ensaios Hereges. Rio de Janeiro: 
Rios Ambiciosos, 2001. ISBN: 9788587184177. 

7- MCCRACKEN, G. Cultura e Consumo. Rio de Janeiro: Maud, 2006. ISBN: 
8574781088. 

8- MOTTA, L. T.  Roland Barthes: Uma Biografia Intelectual. São Paulo: 
Iluminuras/ Fapesp, 2011. ISBN: 13: 9788573213560. 

9- SANTAELLA, L. Leitura de Imagem. São Paulo: Melhoramentos, 2012. ISBN: 
9788506004470. 

10- DIDI-HUBERMAN, G. A Imagem Sobrevivente. Rio de Janeirro: Contraponto. 
2013. ISBN: 9788578660796. 

11- ROHDEN, H. Filosofia da Arte. São Paulo: Martin Claret, 2007. ISBN: 
9788572327282 
 
12- ARGAN, G. C. Imagens e Persuasão. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
ISBN: 9788535905793 
 
13- JOLY, M. A Imagem e os Signos. Edições 70. ISBN 9789724412467 
 
14- HUYGHE, R. O poder da imagem. DIFEL, 1965. 9789724414935. 
 
15- CANEVACCI, M. Fetichismos Visuais. São Paulo: Ateliê Editorial, 2008. ISBN  
9788574804170 
 
16- CHIAMPI, I. Barroco e Modernidade. São Paulo: Perspectiva, 1998. ISBN: 
9788527301466. 
 
17- COSTA LIMA, L. (org.). Teoria da Cultura de Massa. São Paulo: Paz & Terra, 
2000. ISBN: 9788577531684. 
 
18- RANCIERE, J. O Destino Da Imagem. Rio de Janeiro: Contraponto Editora, 
2012. ISBN-13: 9788578660512. 
 
19- GOMBRICH, E. H. Os Usos das Imagens: Bookman, 2012. 
ISBN: 9788540701670. 
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20- LIPOVETSKY, G. & SERROY, J. A Estetização do Mundo: Viver na Era do 
Capitalismo Artista. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
ISBN: 9788535925692. 
 

 

7- EQUIPE DA PESQUISA 
 

Professores: 

Líder: Prof. Dr. Patricio Dugnani 

 

Prof. Dr. Marcos Nepomuceno Duarte 

 

Prof. Dr. Norberto Gaudêncio Junior 

 

Prof. Dr. Ricardo Bruscagin Morelatto 

 

Alunos bolsista: 

1- Beatriz Amorim 

Matrícula: 4130314-8 

 

2- Alana Rodrigues Baraldi 

Matrícula: 4143735-7 

 

Alunos voluntários: 

1- Érick Cardeal 

Matrícula: 4138349-4  

 

2- Juliana Almeida dos Santos 

Matrícula: 4148747-8 

 

3- Karita Bianca Silva 

Matrícula: 4148826-1 

 

4- Marina Jacques 

Matrícula: 4138015-0 
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5- Thaís Paulina 

Matrícula: 4148613-7 

 

6- William Franklin Lopes 

Matrícula:: 4132712-8 

 

7- Isabella Palmieri Barbagallo 

Matrícula: 4132311-4 

 

8- PRODUÇÃO DO GRUPO DE PESQUISA E OBSERVATÓRIO DE 

IMAGEM 

 

1- Levantamento Bibliográfico 

51 resenhas de livros (seguem em anexo) 

 

2- Participações em Congressos, Seminários, Encontros e Divulgação 

Científica 

 

• Prof. Dr. Patricio Dugnani, Prof. Dr. Norberto Gaudêncio e Karita Bianca 

Métodos De Análise De Imagem Para O Desenvolvimento Do Ensino De 

Linguagem Visual: Revisão Integrada . 

7º Seminário Histórias de Roteiristas. No Ponto de Virada/ Painel Temático 

roteiristas2016@gmail.com/ 

 

• Prof. Dr. Patricio Dugnani 

A Voracidade do Tempo em uma Sociedade de Consumo: Análise Semiológica 

do Filme Wall Street: O Dinheiro Nunca Dorme. 

7º Seminário Histórias de Roteiristas. No Ponto de Virada/ Painel Temático 

roteiristas2016@gmail.com/ 

 

• Prof. Dr. Patricio Dugnani 

A Estética Da Vertigem E A Expressão Do Pós-Modernismo 
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CIANTEC/ /http://www.ciantec.net/ciantec-16.html/ 6o  

 

• Prof. Dr. Patricio Dugnani 

O Ódio, o Mal Radical e a Mídia: O Azul, o Vermelho e a Intolerância Constante 

nas Redes Sociais. 

CONGRESSO INTERNACIONAL EM COMUNICAÇÃO E CONSUMO  

 www.espm.br/comunicon 

 

• Alana Rodrigues Baraldi 

Do consumo anônimo dos produtos ao hiperconsumo das marcas: a 

transformação da publicidade nas 3 fases do capitalismo de consumo. 

XII Jornada de Iniciação Científica 

http://up.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/PUBLIC/user_upload/P10_caderno_pr

ogramacao_sem_bleed.pdf/ 

 

• Juliana Almeida dos Santos 

Análise semiológica das peças publicitárias de Oliveiro Toscani na empresa 

Benetton baseada nas ideias de Roland Barthes. 

XII Jornada de Iniciação Científica 

http://up.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/PUBLIC/user_upload/P10_caderno_pr

ogramacao_sem_bleed.pdf/ 

 

• Karita Bianca Silva 

Instagram e Imagem Pós-Moderna: Devoramos a Moda ou Somos Devorados 

Por Ela? 

XII Jornada de Iniciação Científica 

http://up.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/PUBLIC/user_upload/P10_caderno_pr

ogramacao_sem_bleed.pdf/ 

 

• Juliana Almeida dos Santos e Patricio Dugnani (orientador) 

Análise Semiológica das Peças Publicitárias de Oliviero Toscani na Empresa 

Benetton Baseada nas Ideias de Roland Barthes. 

16º CONIC SEMESP. 
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9- APRESENTAÇÃO  DOS MÉTODOS 

 

Nesse capítulo pretende-se apresentar os principais métodos de análise das 

imagens, verificar suas principais estratégias e conceitos. Essa análise destacará as 

principais características e conceitos de cada método, e buscará reunir esses métodos 

em grupos que se formarão à partir de suas áreas de conhecimento, por exemplo: 

História, Antropologia, Psicologia, Semiótica, Sociologia, etc. Esse levantamento é 

proveniente das 62 resenhas feitas pelo grupo de pesquisa durante o ano de 2016, e 

ainda acredita-se, que à partir de mais debates e aprofundamentos que o grupo 

realizará durante 2017, será possível desenvolver novos conhecimentos sobre os 

métodos de análise de imagem. 

Porém, antes de iniciar a apresentação, é interessante ressaltar a dificuldade 

em reunir, classificar e nomear esses métodos em grupos, pois diferente do que 

pensava-se as estratégias organizadas de análise de imagem, bem como sua base 

conceitual não é, em sua maioria, homogênea, mas sim, híbrida. De certa forma, ao 

analisarmos as bases científicas que compõem boa parte dos métodos de análise de 

imagem, percebe-se que diferentes áreas se misturam para o desenvolvimento de seus 

métodos. Antropologia, Sociologia, Semiótica, Psicologia, entre outras, se misturam 

para criar continuamente métodos híbridos para análise de imagem. Essa informação 

dá validade à busca dessa pesquisa por um método híbrido de análise de imagem, e 

demonstra que é possível realizar essa mistura de áreas. Sabendo disso, pretende-se 

buscar, como se disse anteriormente, um método híbrido também, contudo, que possa 

tornar-se mais acessível à pesquisadores de diferentes áreas, professores e alunos. 

A partir dessas questões pensou-se fazer, primeiramente uma divisão entre 

métodos híbridos e não híbridos, o que se demonstrou muito pouco eficiente, pois os 

métodos que acabam utilizando uma área de conhecimento mais restrito eram poucas, 

e mesmo assim, poderiam ser questionadas, como é o caso do método antropológico 

de Gilbert Durand (2002), que para além, da Antropologia, é perceptível as 

influências da Linguística e do Estruturalismo em seu debate.  

Abandonado essa primeira classificação, resolveu-se então apresentar os 

métodos de maneira mais fragmentada, aproximando-os de acordo com a área que 

parece predominante, mas não única. Outra questão norteadora para o 

desenvolvimento dessa classificação, é que encontra-se uma variedade de 



	   20	  

denominações e de métodos bastante diversos, e, que, muitas vezes, não concordam 

entre os autores. Além disso, alguns métodos não foram totalmente estruturados, ou 

nomeados,  por todas essas questões optou-se por sugerir uma nomenclatura com 

algumas alterações. Dessas reflexões chegou-se, então, à seguinte classificação: 

 

10- DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS 

 

Nesse momento será feita a descrição dos métodos, levando-se em 

consideração as particularidades dos diversos autores que compõem cada 

metodologia. Devido a extensão de cada método, optou-se por uma descrição sucinta 

e objetiva de cada método, suas características e conceitos centrais. 

 

10.1- MÉTODO ANTROPOLÓGICO  

 

10.1.1- Antropologia  

GOMES, M. P. Antropologia. São Paulo: Contexto, 2015. 

 

Na Antropologia o debate do etnocentrismo deve ser substituído pelo 

entendimento de que a cultura se comporta de maneira etnoexocêntrica. A visão 

etnocêntrica acaba por valorizar a cultura de um grupo, com a intenção de impor essa 

cultura sobre outras, transformando-a em um modelo superiora ser seguida e 

desvalorizando outras manifestações, porém esse movimento é o inverso dos 

processos culturais, que se comportam de maneira etnoexocêntrico, pois a cultura se 

difunde pelo contato entre os humanos pertencentes a um grupo, dessa forma 

influenciando-os e alterando seu ethos, que pode ser entendido como os 

comportamentos e hábitos que caracterizam a cultura de um grupo social. 

 Para realizar as suas tarefas a Antropologia desenvolveu uma série de métodos 

que Gomes descreve em seu livro. O autor entende que o método é uma forma de 

entender o objeto, e que é mais amplo que a simples técnica. 

 
A palavra método está quase sempre ligada ao termo técnica de 
pesquisa, como se fossem sinônimos. São muitas vezes 
intercambiantes, mas há uma real diferença hierárquica: método 
é algo maior, mais amplo e mais profundo do que técnica. 
Método é a palavra de origem grega que quer dizer “pelo 
caminho (meta+hodos)” ou “meio para se chegar (ao objeto)”; 
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implica uma relação já com o objeto, como se cada objeto fosse 
vislumbrado de antemão pelo método que o aborda. Ou o 
inverso, que um objeto se apresenta de acordo com o método que 
é usado para seu conhecimento” (GOMES, 2015, p.55) 

  

Alguns dos métodos das ciências humanas são o dialético, o estruturalista, e 

o fenomenológico: 

 
Por exemplo, o método dialético compreende que o objeto está 
inserido num eixo temporal (momento histórico)2, que embute 
contradições, conflitos, passagens de um estágio a outro, e até 
uma teleologia, isto é, um destino ou uma intencionalidade. O 
método estruturalista toma o objeto como sendo constituído por 
uma estrutura de vários componentes que se contrastam e se 
complementam. O método fenomenológico subtende que o 
objeto existe em transparência e pode ser apreendido 
intuitivamente, de cara, sem maiores elaborações teóricas 
iniciais, em sua existência empírica. (GOMES, 2015, p.56) 

  

Dentro da Antropologia, Bronislaw Malinowski (1884 – 1942) formulou o 

método da observação participante, onde o pesquisador busca “compreender a 

cultura pela vivencia concreta nela” (GOMES, 2015, p.56). Como técnicas utiliza-se a 

pesquisa de campo, com a necessidade de se manter um diário de campo, onde se 

pode usar da fotografia, da filmagem, do desenho, de transcrições como registro. 

Além de medições, mapeamento das regiões, coleta de amostras, e pesagem. 

 Além do método da observação participante, destaca-se o método 

genealógico que consiste em entrevistas com um indivíduo buscando fazer o 

levantamento de seu parentesco – família nuclear, parentes consanguíneos, 

casamentos, adoção, cerimônias (compadre) para penetrar e “expandir no tempo e no 

espaço pela memória do pesquisado” (GOMES, 2015, p.60). 

 A partir do método genealógico derivou-se o método história de vida. Esse 

método busca, através, por exemplo, de entrevistas abertas - ou seja, aquelas que não 

usam perguntas dirigidas -  se aprofundar na vida de um indivíduo específico, ou de 

um coletivo “para esclarecer uma certa problemática, quanto para realçar a variedade 

individual num sistema social” (GOMES, 2015, p.61).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Comentário do autor	  
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 O Estudo de Caso é outro método utilizado pela antropologia e outras 

ciências humanas que se baseia na ideia que à partir do particular se pode chegar ao 

geral.  

 
A ideia por trás é de que todo assunto só pode ser conhecido 
verdadeiramente em sua particularidade. Discorrer sobre algum 
tema sem ter uma noção de como esse tema se realiza na prática 
é anátema na Antropologia. A generalidade tende a esconder e a 
escamotear a realidade empírica das particularidades, e, para 
muitas análises antropológicas, o que interessa mesmo é a 
particularidade. A particularidade é o que denota o diferente, e a 
maioria dos antropólogos querem saber mesmo é do diferente. 
Do ponto de vista lógico, o método do estudo de caso se integra 
ao espírito indutivo, segundo o qual a verdade só surge e só pode 
ser comprovada como consequência do conhecimento dos casos 
particulares. (GOMES, 2015, p.62) 

 

 

Sobre a monografia, segundo Gomes, ela seria um estudo feito sobre um 

assunto, porém para a Antropologia, esse estudo ganha tons diferentes, pois busca 

entender a complexidade de um sistema cultural no âmbito linguístico, semântico, e  

dos relacionamentos de um povo. 

 
Porém, monografia, na Antropologia, exige a focalização da 
pesquisa em determinado assunto, o qual se insere numa rede de 
significados e relacionamentos, constituindo um sistema e sendo 
possível de ser analisada como uma estrutura. Mesmo que seja 
como resultado de um estudo de caso, uma monografia 
compreende uma descrição, uma análise e algum tipo de 
inserção teórica do assunto. (GOMES, 2015, p.63). 

 

A etnografia é o estudo abrangente de uma cultura, de um povo. Os 

antropólogos, pais dessa ciência na modernidade, Franz Boas e Alfred Radclife-

Brown  é que destacaram o uso desse método, que já existia desde o século XVIII. A 

etnografia é “um estudo completo de um povo, em todos os seus aspectos 

sistemáticos, da economia à religião. A etnografia é o documento básico, de cunho 

empírico, pelo qual a Antropologia se legitima como disciplina acadêmica” (GOMES, 

2015, p.63). A partir da análise e comparação de diversos povos e culturas, pode-se 

chegar a um estudo etnológico. A etnologia é “o estudo comparativo de etnografias 

que permitiria a elaboração mais consistente de temas comuns a esses povos 

(GOMES, 2015, p.63). 
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Gomes apresenta o método comparativo como sendo a possibilidade de 

comparar duas culturas, buscando revelar suas diferenças e semelhanças para ampliar 

o entendimento das diferentes culturas, porém esse método foi criticado, por exemplo 

por Franz Boas, que via nesse método o risco de não se levar em conta os contextos 

históricos de diferentes culturas, o que poderia apresentar conclusões equivocadas 

durante a comparação.  O darwinismo social, o evolucionismo, costumava utilizar 

esse método comparando a cultura industrial, com a cultura de povos ligados à caça e 

a coleta, para comprovar, por comparação, a afirmação da existência de povos mais, 

ou menos evoluídos. Essa posição é criticada por outras linhas de pesquisa da 

Antropologia. 

 Já o método do relativismo cultural, que se posiciona de maneira oposta ao 

método comparativo, é, segundo Gomes, um método central para a Antropologia, pois 

busca entender a cultura, constituída como singular, distinta de outras por sua 

organização histórica. 

 

A ideia é que, se cada cultura é o que é, por sua própria essência 
e dinâmica, ela não pode ser entendida em relação a outra cultura 
– que, por sua vez, é distinta e única. Assim do ponto de vista 
metodológico, o relativismo cultural determina que o 
conhecimento de uma outra cultura só é possível de ser realizado 
por um processo de total desprendimento do ethos original do 
pesquisador e da formulação de uma linguagem própria para dar 
conta exclusivamente da cultura estudada. (GOMES, 2015, p. 
65). 

 

 No entanto, o relativismo cultural, como o método comparativo apresentam 

problemas: 

1)  a compreensão do objeto fica preso aos seus próprios termos; 

2) o relativismo pode impedir a comparação entre os objetos, movimento 

necessário para as análises; 

3) para que as culturas se relacionem é preciso que haja um acordo em seu 

processo de comunicação, e o relativismo subscrevendo sua análise limitada 

ao objeto, traz dificuldade a esse processo. 

Finalmente, Gomes, apresenta o método dialógico que sofre influência da 

linguística, e que entende  que cada cultura constitui seu ethos, e à partir dele o 

indivíduo de determinada cultura não apenas age, mas pensa, interpreta, trocam 

informações, dessa forma na relação entre o Antropólogo e as pessoas que 
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apresentavam as informações de sua cultura, os informantes, constrói-se uma relação 

de significados, que não se caracterizam apenas como uma informação objetiva, mas 

que se torna mais complexa, pois envolvem o acordos linguísticos entre esses 

indivíduos. 

 
[...] com o reconhecimento da importância, dentro da 
Linguística, como base da formulação do pensamento 
conceitual, portanto da ciência, dos aspectos semânticos (as 
palavras são polissêmicas, isto é, têm mais significados do que 
os conscientemente entendidos) e pragmáticos (existem modos, 
etiquetas e ritos inerentes ao processo de transmitir 
conhecimento e trocar informações que deslocam os significados 
das palavras), ficou entendido que o diálogo entre sujeito e 
objeto é um diálogo entre dois sujeitos. E esse diálogo não é 
simplesmente uma troca de informações objetivas, mas carrega 
conteúdos, significantes e significados muitas vezes 
despercebidos ao nível da consciência pelos sujeitos, além de 
representar aspectos de poder de um sobre o outro. Assim, as 
noções de informação e de informante não traduzem todo o 
significado possível daquilo que se chama de diálogo. Ao 
contrário, retificam ou objetivizam uma relação que tem muito 
de subjetiva e é muito mais profunda e complexa. (GOMES, 
2015, p.67) 

 

Dessa forma, de maneira dialógica, o antropólogo deve entender o diálogo entre 

indivíduos de culturas, como diálogos distintos, que apresentam e representam a 

individualidade da constituição de cada um desses processos culturais, para poder 

entender melhor onde se encontram as diferenças e semelhanças  entre as culturas, 

para, segundo Gomes, “fortalecer as possibilidades de entendimento entre os homens” 

(GOMES, 2015, p. 67). 

 

10.1.2- Pragmático Relativista de Convergência 

DURAND, G. As Estruturas Antropológicas do Imaginário. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002 

 
O método proposto por Durand é o “pragmático relativista de convergência que 

tende a mostrar vastas constelações de imagens, constelações praticamente constantes 

e que parecem estruturadas por um certo isomorfismo dos símbolos convergentes” 

(DURAND, 2002, p.43). 

Contudo é importante não confundir com o método analógico, afirma o autor, pois 

o mesmo procura apenas as semelhanças e diferenças das representações, enquanto 
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que o método convergente busca analisar grupos de imagens em diferentes domínios. 

Durand afirma que na convergência procura-se estudar mais a materialidade dos 

elementos, do que a sintaxe, uma busca pela equivalência morfológica, estrutural 

(homologia), do que equivalência funcional. Nesse sistema as imagens fornecidas 

pelo ambiente perceptivo estão mediadas por arquétipos e os esquemas subjetivos, 

pois esses arquétipos são importantes pois fazem a ligação entre o imaginário e os 

processos racionais. Dentro dessa dinâmica, as constelações de símbolos, de 

representações, apresentam um isomorfismo na relação entre os esquemas, os 

arquétipos e os símbolos dentro dos sistemas míticos que revelam, segundo Durand, 

“certos protocolos normativos das representações imaginárias, bem definidos e 

relativamente estáveis, agrupados em torno dos esquemas originais e a que 

chamaremos estruturas” (DURAND, 2002, p.63), esse isomorfismo que possibilita 

uma classificação, e projeta o trajeto antropológico para a análise antropológica das 

imagens.  

Durand termina a sua explicação do método, definindo regime do imaginário, 

como sendo o agrupamento de estruturas, e como estruturas, como sendo “uma forma 

transformável, desempenhando o papel de protocolo motivador para todo um 

agrupamento de imagens e suscetível ela própria de se agrupar numa estrutura mais 

geral a que chamaremos Regime” (DURAND, 2002, p.64). Dessa forma os regimes 

são formados por esquemas originais, as estruturas, que por sua vez se constituem 

através da relação entre esquemas, arquétipos e símbolos, símbolos que equivalem a 

mitos. 

Depois dessa explicação da organização de um método de análise da imagem , da 

imaginação e do imaginário, Durand passa a classificar a imagem em regimes diurnos 

e noturnos, e termina sua análise por uma análise mais profunda dos arquétipos, no 

que ele chama de elementos para uma fantástica transcendental.  

 

10.1.3- Arqueologia do Saber  

FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. São Paulo: Martins Fontes, 1990. 

ARAÚJO, Inês Lacerda. Foucault e a Crítica do Sujeito. Curitiba: Editora da UFPR, 

2000. 

 

Foucault em seu livro As Palavras e as Coisas busca rever o processo de 

classificação, e a distorção desse processo que acaba por criar áreas de conhecimento 
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isolados que apresentariam concomitantemente “a ordem contínua de suas identidades 

ou de suas diferenças e o campo semântico de sua denominação” (FOUCAULT, 

1990, p.08). Essa classificação, segundo Foucault, causa um impedimento quanto ao 

pensar a coisa, que se oculta nas palavras. 

 
Assim, em toda cultura, entre o uso do que se poderia chamar os 
códigos ordenadores e as reflexões sobre a ordem, há a 
experiência nua da ordem e de seus modos de ser.  
No presente estudo, é essa experiência que se pretende analisar. 
Trata-se de mostrar o que ela veio a se tornar, desde o século 
XVI, no meio de uma cultura como a nossa: de que maneira, 
refazendo, como que contra a corrente, o percurso da linguagem 
tal como foi falada, dos seres naturais, tais como foram 
percebidos e reunidos, das trocas, tais como foram praticadas, 
nossa cultura manifestou que havia ordem e que às modalidades 
dessa ordem deviam as permutas suas leis, os seres vivos sua 
regularidade, as palavras seu encadeamento e seu valor 
representativo; que modalidades de ordem foram reconhecidas, 
colocadas, vinculadas ao espaço e ao tempo, para formar o 
suporte positivo de conhecimentos tais que vão dar na gramatica 
e na filologia, na história natural e na biologia, no estudo das 
riquezas e na economia política. Tal análise, como se vê, não 
compete à história das ideias ou das ciências: é antes um estudo 
que se esforça por encontrar a partir de que foram possíveis 
conhecimentos e teorias: segundo qual espaço de ordem se 
constituiu o saber; na base de qual a priori histórico e no 
elemento de qual positividade puderam aparecer ideias, 
constituir-se ciências, refletir-se experiências em filosofias, 
formar-se racionalidades, para talvez se desarticularem e logo 
desvanecerem.  (FOUCAULT, 1990, p.11) 

 

 Esse estudo da formação do saber através de seu momento histórico é o 

método da arqueologia das ideias que Foucault desenvolve nesse livro.  

 
[...] o método arqueológico não pretende substituir a história das 
ideias e nem simplesmente fornecer um método científico para as 
ciências humanas. Focaliza as práticas discursivas que formam o 
saber de uma época, os arquivos, isto é, os enunciados 
efetivamente ditos e o funcionamento dos discursos. (ARAÚJO, 
2000, p.55) 

 

 Não se trata de analisar o avanço das ciências, ou o progresso das técnicas em 

busca de um entendimento positivista de uma sociedade mais evoluída, produzindo 

um saber mais científico, mas sim uma análise da constituição das discursiva do 

conhecimento, que Foucault denominou episteme. 
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O objeto da análise arqueológica é o saber de uma época, e mais 
especificamente, as relações que unem as práticas discursivas a 
que chamou epistemes. Nelas há os enunciados, que formam as 
práticas discursivas, que formam as epistemes, que formam o 
saber de uma época. (ARAÚJO, 2000, p.57) 

 

 Na arqueologia do saber, seu objeto são as epistemes, e o estudo dessas 

constituições do saber abandona o pensamento linear, contínuo e causal do 

conhecimento ocidental. Abandona também a verificação da verdade de um discurso 

e busca entender como a organização e o cruzamento de ordenações de ideias, as 

configurações de saber, podem formar o discurso de uma época.  

 

10.2- MÉTODO DESCONSTRUTIVISTA E MÉTODOS ENCONTRADOS NA 

PÓS-MODERNIDADE 

Nesses métodos de análise de imagem, encontrados no debate de autores 

contemporâneos da pós-modernidade, verifica-se um constante hibridismo dos 

métodos de análise, com influências encontradas das áreas da Filosofia, Filosofia da 

Arte (Estética), da Psicanálise de Sigmund Freud, o desconstrutivismo de Jacques 

Derrida, a Psicanálise de Jacques Lacan, entre outras. 

 

10.2.1- Método “Pós-Moderno” (com influência da Psicanálise e crítica à 

História da Arte, e à Iconologia) 

DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da Imagem. São Paulo: Editora 34, 2013.  

 

A crítica do autor se relaciona á postura de certeza positivista que os estudos 

de história da arte imprimem nos objetos estudados, e que esses estudos acabariam 

por: 

 
[...] reduzir seu objeto, “a arte”, a algo que evoca um museu ou 
uma estrita reserva de histórias e de saberes. Em suma, o dito 
“conhecimento específico da arte” simplesmente acabou por 
impor a seu objeto sua própria forma específica de discurso, com 
o risco de inventar fronteiras artificiais para o seu objeto – objeto 
despojado do seu próprio desdobramento ou transbordamento 
específico” (DIDI-HUBERMAN, 2013, p.11 e 12) 

 
Dessa maneira é que Didi-Huberman propõe a sua nova análise, quando 

observa que mesmo o branco, o vazio, das paredes do Afresco, tomam para si, 

possibilidades de significações, indo além da visão histórica da arte. Existiria um 



	   28	  

espaço do não-saber entre o olhar do historiador e os saberes do passado que não 

podem ser recuperados, por isso aquele que fará a análise de uma imagem precisará  

realizar uma exegese – “palavra que, por sua vez, significa a saída do texto manifesto, 

palavra que significa a abertura a todos os ventos do sentido” (DIDI-HUBERMAN, 

2013, p.30). Nesse tipo de análise Huberman considera que “a Anunciação não era 

nem um “tema” (...) nem um conceito, nem mesmo uma história no sentido estrito – 

mas antes uma matriz misteriosa, virtual, de acontecimentos inumeráveis” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p.30), dessa forma a análise de imagem deve ultrapassar o limite 

histórico e buscar as diversas potenciais revelações que essa imagem poderá 

significar, então em uma obra de arte, como a Anunciação de Fra Angélico a 

figuração é substituída pela figurabilidade. 

 

10.2.2- Método Crítico à Midiologia 

RANCIÈRE, J. O Destino das Imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 

 

Rancière propõem em seu livro a reflexão sobre o lugar das imagens da arte e 

suas transformações na contemporaneidade. Ele afirma que “(...) a alteridade entra na 

própria composição das imagens (...)” (RANCIÈRE, 2012, p.11). Por isso ele afirma 

que: “A imagem nunca é uma realidade simples” (RANCIÈRE, 2012, p.14). 

Enfim, o destino da arte pode-se entender como sendo um cruzamento entre as 

operações que constituem o que entende-se por arte, os modos de circulação da 

imagem e a crítica. Dessa forma, o autor, fazendo uma crítica ao discurso midiológico 

acaba por tentar ocultar as relações entre o que se considera arte, o que não se 

considera arte, e a relação com a ideia de mercadoria e discurso. Esse discurso acaba 

se alicerçando na ideia do projeto do fim da imagem, através da produção moderna, 

principalmente no final do século XIX e início do XX, onde as imagens, agora 

tratadas como puras, não mais buscariam a semelhança, mas o sensível, exemplo do 

abstracionismo, ou da hipótese de que as imagens deixariam ser identificadas pelo seu 

aspecto, e estariam presas à questões sociais. Para Rancière: “Ambas as formas se 

propunham suprimir a mediação da imagem, isto é, não apenas a semelhança, mas o 

poder das operações de deciframento e suspensão, assim como o jogo das operações 

da arte, o comércio das imagens e o trabalho das exegeses” (RANCIÈRE, 2012, p. 

30). 
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Dessa forma, seria necessário para o filósofo, antes de concluir o livro, pensar 

qual o significado de representação. Para ele a representação estaria sustentada em 

três coisas. Em primeiro a relação entre o visível e o dizível:  

 
Em primeiro lugar, é uma dependência do visível em relação à 
palavra. Nesse caso, a palavra é essencialmente um fazer ver, 
cabe-lhe pôr ordem no visível desdobrando um quase visível em 
que se vêm fundir duas operações: uma operação de substituição 
(que põe “diante dos olhos” o que está distante no espaço e no 
tempo) e uma operação de manifestação (que faz ver o que é 
intrinsecamente subtraído à vista, os mecanismos íntimos que 
movem personagens e acontecimentos). (RANCIÈRE, 2012, p. 
125) 

  

Em segundo lugar a representação, ao que transparece no discurso do autor, 

aproximando-se do pensamento da semiologia, tem a ver com a construção de 

sentidos, que se dariam por combinações (relações sintagmáticas) e seleções (relações 

paradigmáticas), e o conjunto de operações necessárias para que a junção de 

diferentes signos, de diferentes representações possam ter sentido, através da relação 

da forma da expressão, de manifestação, e do conteúdo: “A representação é um 

desdobramento ordenado de significações, uma relação regulada entre o que 

compreendemos ou antecipamos e o que advém de surpresa [...] (RANCIÈRE, 2012, 

p.125).  

Por fim, em terceiro lugar a relação entre o receptor e a lógica das 

representações constituiriam o terceiro lugar da representação. 

 
A questão “empírica” do público e a questão da lógica autônoma 
da representação estão assim ligadas. Trata-se do terceiro 
aspecto da obrigação representativa. Ela define uma determinada 
regulagem da realidade. De um lado, os seres da representação 
são fictícios, independentes de todo o julgamento de existência, 
portanto, escapam à questão platônica acerca de sua consistência 
ontológica ou de sua exemplaridade  ética. Contudo, esses seres 
fictícios não deixam de ser seres de semelhança, cujos 
sentimentos e ações devem ser compartilhados e apreciados 
(RANCIÈRE, 2012, p.125).   

 

Rancière vê a questão do debate da irrepresentabilidade contemporânea um 

processo excessivo, inflacionado, como diria o próprio autor, pois não se pode pensar 

a arte moderna e contemporânea com um olhar imitativo e mimético, mas que é 

preciso instaurar uma visão da imagem retomando as questões das linhas de pesquisa 
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da visualidade, sem contudo abandonar a visão do contexto onde a imagem está 

inserida, ou melhor, da relação dessa imagem, como signo que é, em relação ao outro. 

Torna-se necessário restaurar uma alteridade da imagem, por isso que a teoria 

semiológica de Barthes interessa ao autor. Percebe-se a influência da Semiologia de 

Barthes no discurso de Rancière, pois identifica-se em seu discurso a fusão entre a 

questão da visualidade, do ênfase do significante, somado às análises da formação do 

significado, envolvido com a constituição do social e do convencional. Afinal, 

aparentemente para ambos, Barthes e Rancière, ainda as máximas de Ferdinand 

Saussure parecem fazer sentido quando se pensa que todo signo é social e arbitrário. 

 

10.2.3- Neobarroco 

CALABRESE, Omar. A Idade Neobarroca. Lisboa, Edições 70:1999.  

 
Thais Paulina 

 

Em “A idade Neobarroca”, Omar Calabrese tem como objetivo analisar traços 

da existência de um determinado “gosto” da atualidade em objetos que aparentemente 

não tem grande relação entre si – díspares: da ciência aos meios de comunicação 

social, da literatura à filosofia, da arte aos comportamentos quotidianos.  

Primeiramente, o autor propõe que as descrições dos fenômenos da cultura 

contemporânea prescindam da sua qualidade. Como qualidade, entende-se juízo de 

valor. Este consiste num gesto de atribuição, que contempla também o aspecto 

polêmico, ou seja, a rejeição da, ou das atribuições concorrentes, a manifestação de 

uma polaridade, de uma diferença. São criadas, então, categorias, para melhor 

explicar os juízos de valor e suas atribuições positivas ou negativas sobre cada uma 

delas. Para tal análise, Calabrese utiliza a seguinte tabela: 

 

CATEGORIA   JUÍZO SOBRE   VALOR POSITIVO   VALOR NEGATIVO 

morfológica             forma                  conforme                   disforme        

ética                        moral                   bom                           mau                              

estética                   gosto                   belo                           feio  

tímica                      paixão                 eufórico                     disfórico     
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  Em segundo lugar, Calabrese defende que não é ilegítimo ver conexões entre 

objetos que nascem afastados.  

 

A cultura inteira de uma época fala, em quantidades maiores ou 
menores e de maneiras mais ou menos profundas, nas obras de 
quem quer que seja... E justamente ao ir no encalce de conexões 
improváveis, descobrir-se-á [...] a eventual extensão daquela 
mentalidade e daquele gosto. (CALABRESE, 1999, p.10) 

 

Ao perguntar-se qual é o gosto predominante de nosso tempo, aparentemente 

confuso, fragmentado e indecifrável, Calabrese diz acreditar ser o do neobarroco. Tal 

rótulo não significa que tenhamos retornado ao barroco, nem que seja a totalidade das 

manifestações sociais atuais ou a mais positiva delas, mas, sim, neobarroco pode ser 

entendido como um fenômeno cultural que está presente em todas as áreas do saber. É 

por meio deste pressuposto, que o autor permite-se associar diversas áreas 

intelectuais, como citado acima, e, ao mesmo tempo, os faz diferir de qualquer outro 

fenômeno de cultura mais ou menos recente.  

 

10.2.4- Neobarroco (influência do método Desconstrutivista de Jacques Derrida) 

BENETTI, M. Estética Neobarroca, Fragmentos de Estudo para Apreciação 

Estética. Canoas: ULBRA, 2004. 

 

Maricéia Benetti procurou desenvolver uma análise do que denominou como 

estética neobarroca, ou seja buscou entender o conceito de neobarroco 

“desconstruindo-o, discutindo-o e oferecendo-o como alternativa para análise de 

produções contemporâneas” (BENETTI, 2004, p.14). Com esse relato, a autora parece 

se aproximar de um método desconstrutivista de Jacques Derrida para fazer uma 

análise da dimensão estética desenvolvida na pós-modernidade, a qual Severo Sarduy, 

e Omar Calabrese costumam denominar, também, de Idade Neobarroca, fazendo 

alusão às estratégias da representação do período Barroco, que se assemelha muito à 

produção estética contemporânea.  

A partir da ideias de Jonathan Culler a autora define o método da 

desconstrução como uma estratégia de “apresentar os desmembramentos, os 

contextos, os opostos, os contrapontos, as teorias afins. (...) É antes observar a lógica 

da construção, que subjaz da consciência para o conceito” (BENETTI, 2004, p.14).  

 



	   32	  

10.3- MÉTODO FENOMENOLÓGICO 

10.3.1- Fenomenologia 

MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da Percepção. São Paulo, Martins Fontes, 

2006. 

 
Prof. Dr. Ricardo Morelatto 

 

O autor propõe a redução fenomenológica enquanto um método de 

conhecimento para que se alcance a compreensão do fenômeno enquanto sentido de 

ser tudo o que é, em sua essência pela maneira em que aparece, naquilo que se mostra. 

Este processo de aproximação, de apropriação de todos os sentidos que fazem parte 

do acontecimento, passa por uma redução, o que na concepção de Husserl nada mais é 

do que trazer à tona aquilo que está implícito no senso comum e que já é dado como 

sabido, mas que necessita de um afastamento e de uma reflexão para se chegar a um 

ponto de definição. A busca da essência da redução fenomenológica, apreende todas 

as possibilidades de sentido que um termo possa ser entendido e praticado. Pretende-

se assim alcançar “as coisas mesmas” em sua essência.  

O sujeito cognoscível é o responsável por compreender as coisas pelos 

acontecimentos nos quais está implicada. Através da consciência o sujeito apreende 

um sentido. Os fatos não estão num sentido, eles se dão como tal, com sentido, para 

uma consciência que o apreende, que o estrutura, conforme se encontra no fato. A 

relação consciência-mundo se dá pela percepção. A percepção “não é uma ciência do 

mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de posição deliberada, ela é o fundo 

sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por eles”. (Merleau-Ponty, 

2006, p.6) 

A fenomenologia é, portanto, o estudo das essências quando as repõe na existência. 

Além de ser um relato do tempo, espaço e do mundo vivido, ambiciona tornar-se uma 

ciência exata. Não se apreende nada como existente se primeiramente o sujeito não se 

experimentar existente diante do fato de apreende-lo. O mundo pré existe antes de 

qualquer análise que possa ser feita. Ele é o meio natural e o campo de todos os 

pensamentos e percepções. O “Cogito” é o pensamento inserido no mundo. O 

verdadeiro “Cogito” reconhece o pensamento como um fato e revela como “ser no 

mundo”. As essências trazem em si todas as relações vividas na experiência. O 

pensador pensa sempre a partir daquilo que ele é. 
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O corpo próprio está no mundo e forma com ele um sistema. Se para mim 

existe e se posso alcançar um objeto é porque pela experiência perceptiva eu me 

afundo na espessura do mundo. A coisa e o mundo me são dados com as partes de 

meu corpo em uma conexão viva, idêntica à que existe entre as partes do meu corpo. 

Trata-se de despertar a experiência do mundo tal como ele nos aparece enquanto 

estamos no mundo por nosso corpo. Estamos no mundo e condenados ao sentido. O 

mundo fenomenológico não é o ser puro, mas o sentido, a experiência, a subjetividade 

e a intersubjetividade. Ser burguês ou ser operário é se valorizar como tais por um 

projeto implícito ou existencial que se confunde com o modo de pôr em forma o 

mundo e de coexistir com os outros. O logos que preexiste é o próprio mundo. 

Portanto, na intenção primeira da fenomenologia da percepção que é “ voltar às coisas 

como elas são”, para conseguir ver o mundo como ele é, é necessário descartar 

construções epistemológicas que objetivam o controle intelectual da existência e 

buscar compreender como se dá o envolvimento do indivíduo com o objeto, do ser 

com o mundo, antes mesmo do processo reflexivo montar teorias para dar significado 

às coisas e aos próprios indivíduos. 

 

10.3.2- Fenomenologia da Arte 

LACOSTE, J. A Filosofia da Arte. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

 

Em sua análise da relação entre a filosofia e a arte Jean Lacoste, o autor vê 

uma grande cumplicidade entre o pensamento fenomenológico de Merleau-Ponty e a 

pintura, principalmente a de Cezánne, e dos impressionistas, que procuram revelar o 

mundo através da percepção do objeto, dessa revelação cromática do objeto à visão. A 

fenomenologia da percepção busca ir além da relação corpo e alma, pensamento e 

visão, além disso busca desprender-se da tradição ilusionista da arte, o que denota 

uma influência de um novo pensamento estético e artístico que estava se 

desenvolvendo no final do século XIX, e início do XX: a arte moderna.  

 
“Esse estranho sentimento de realidade diante de formas que não 
são aquelas que o habito acredita conhecer, e o sentimento de 
irrealidade diante da análise da aparência visual pura conduzem-
nos diretamente à questão essencial da fenomenologia: o que é 
uma coisa?” (LACOSTE, 2011, p.111) 
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Nessa reflexão, a fenomenologia parte para entender a realidade das coisas, 

da percepção. Indo além da visão cartesiana, de que as qualidades são segundas, 

conhecimento segundo, abaixo do científico, Merleau-Ponty subleva o status dessas 

qualidades que se dão à percepção como um conhecimento superior ao geométrico. 

A fenomenologia busca analisar a constância das coisas, ou seja, da realidade 

da percepção. Por um lado tenho a coisa se oferecendo para ser percebida pelos 

sentidos de meu corpo, por outro, essa mesma coisa mostra-se real, hostil e estranha. 

Para que possa se reunir esses lados, apenas: 

 
“[...] uma “atenção metafísica e desinteressada”(o termo 
Kantiano!) que será a do pintor (em especial nas naturezas – 
mortas) pode fazer-nos reencontrar essa estranheza das coisas 
que as “ferramentas” da vida cotidiana, os artefatos submetidos 
às ações humanas, tendem a esconder-nos”. (LACOSTE, 2011, 
p.116) 

 

Merleau-Ponty, em sua fenomenologia, substitui a importância da 

consciência, e da razão herdadas do cartesianismo, por uma concepção do 

conhecimento corporal dos fenômenos, e dessa consciência, não como um depositório 

de conhecimentos dados a priori por uma razão universal, mas como um “sujeito 

ativo da percepção” (LACOSTE, 2011, p.116). 

 

10.3.3- Teoria da Recepção/ Fenomenologia 

BERGER, J. Modos de Ver. Lisboa: Edições 70 e Martins Fontes, 1972. 

 

Berger propõe no livro uma teoria da recepção, ou melhor, uma teoria do 

olhar. Ele critica a mistificação que algumas análises que historiadores da arte fazem, 

ao investigar as obras. O autor chama de mistificação, uma mistificação do passado,  

como o “processo de explicar aquilo que, sem explicação, se tornaria evidente” 

(BERGER, 1972, p.20). Para evitar esse processo, Berger propõe uma análise 

atualizada das obras de arte, através de um olhar atualizado, uma visão mais exata da 

obra no presente, uma história do olhar, o que representa uma influência da 

fenomenologia no método de Berger. 

 Essa teoria do olhar atualizado deve ser feita, entendendo como o olhar sobre 

a obra atualiza o significado da mesma no momento presente. Para que isso aconteça, 
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o autor passa a investigar como a organização do olhar, em diferentes períodos, 

puderam interferir com a constituição do pensamento humano. 

 

10.4- MÉTODO ICONOLÓGICO 

10.4.1- Iconologia 

PANOFSKY, E. Significado nas Artes Visuais. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

PANOFSKY, E.  Studies in Iconology: Humanistic Themes in the Art of the 

Renaissance. Oxford: Westview Press, 1967. 

ARGAN, G. C. E FAGIOLO, M. Guia de História da Arte. Lisboa: Estampa, 1994. 

 
O método Iconológico, criado por A. Warburg, mas desenvolvido, principalmente, 

nas artes figurativas por Erwin Panofsky, e na arquitetura por R. Wittkower entende, 

diferente do formalismo, que o assunto é também parte da obra de arte, por isso, o que 

mais importa é a imagem. Essa linha de análise aproxima-se muitas vezes de uma 

história da imagem, entendendo que a atividade artística é principalmente da 

imaginação, e que nela, também encontra-se imagens da memória, que muitas vezes 

retornam à nossa consciência, sem que nos lembremos de sua origem. Por isso, para 

os pesquisadores da iconologia a “história da arte (...) é, pois, a história da 

transmissão, da transmutação das imagens. (ARGAN e FAGIOLO, 1994, p.38). Pois 

as imagens, que se revelam nas obras de arte, estão carregadas de significados, e os 

revelam à partir da análise, pois carregam referências de muitas épocas diferentes. 

 

Porém, deve-se distinguir a iconografia, da iconologia, pois: 

 

Por outras palavras, se a iconografia é o estudo da 
conformidade com uma imagem-tipo, a iconologia é o 
estudo das infracções ao modelo, do percurso muitas vezes 
misterioso da imagem na imaginação, dos motivos para 
suas reaparições por vezes muito distanciadas no tempo. 
Na cultura da imagem, os processos de associação e 
transmissão surgem de facto muito mais complexos e 
estruturalmente diversos dos da cultura da forma, que 
requerem a relação directa e consciente: muitas vezes, é 
certo, um tema icónico é ligado a culturas e tradições 
remotas, fora de qualquer continuidade verificável, como 
aconteceu precisamente no renascimento, quando se 
estabeleceu uma relação à distância de séculos, com a 
cultura de imagem do mundo clássico. (ARGAN e 
FAGIOLO, 1994, p. 39). 
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Por causa dessas questões, os autores nos alertam que deve-se considerar o 

método iconológico como histórico, pois ele procura estudar e descrever processos da 

cultura artística.  

 A iconologia trata do estudo dos significados das artes visuais, e vai “desde la 

identificación del tema hasta una lectura de la obra que la liga a la complejidad de la 

cultura...” (CALABRESE, 1987, p. 36). Esse método de análise das artes visuais 

pretende ampliar as possibilidades de interpretação dos fenômenos artístico-culturais. 

A interpretação iconológica exige o estudo de conceitos específicos retirados de 

fontes literárias. São documentos necessários para direcionar a escolha e a 

apresentação dos motivos, bem como a produção e a interpretação das imagens, 

histórias e alegorias. Esses fatores darão sentido às composições formais e aos 

processos técnicos utilizados. Porém é preciso estar atento para que a subjetividade 

não domine a análise, pois podemos confiar demasiado na intuição pura, interpretando 

os documentos de uma maneira não objetiva, deixando-nos levar por suposições 

particulares sem a devida comprovação e relação com a obra visual escolhida. 

 Panofsky dividiu a sua análise em três níveis de significados ou temas 

básicos: 

I- Tema primário ou natural: “É apreendido pela identificação das formas 

puras, ou seja: certas configurações de linha e cor, [...] percepção de algumas 

qualidades expressionais, [...]. O mundo das formas puras assim reconhecidas 

como portadoras de significados primários ou naturais pode ser chamado de 

mundo dos motivos artísticos” (PANOFSKY, 1976, p.50). 

II- Tema secundário ou convencional (Iconografia): Conseguimos percebê-lo 

quando “ligamos os motivos artísticos e as combinações de motivos artísticos 

(composições) com assuntos e conceitos. Motivos reconhecidos como 

portadores de um significado secundário ou convencional podem chamar-se 

imagens, sendo que combinações de imagens são invenzioni; nós costumamos 

dar-lhes o nome de estórias e alegorias. A identificação de tais imagens, 

estórias e alegorias é o domínio daquilo que é normalmente conhecido por 

iconografia” (PANOFSKY, 1976, p.50). 

III- Significado intrínseco ou conteúdo (Iconologia): “é apreendido pela 

determinação daqueles princípios subjacentes que revelam a atitude básica de 
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uma nação, de um período, classe social, crenças religiosas ou filosóficas- 

qualificados por uma personalidade e condensados em uma obra” 

(PANOFSKY, 1976, p.52). 

Percebe-se a proximidade das teorias de Peirce e Panofsky quando 

comparamos as suas estruturas. Em ambas ocorre a predominância de um pensamento 

triádico, em que através de três categorias cria-se um mecanismo de entendimento dos 

fenômenos universais, sejam eles artísticos ou naturais. 

 

10.5- PSICOLOGIA DA ARTE 

Psicologia da Arte 

VIGOTSKY, L. S. Psicologia da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

 

Primeiramente, Vigotski afirma que para se analisar uma obra de arte, não se 

deve tomar por base nem o autor, nem o espectador, mas sim a obra de arte, muito 

embora não seja ela objeto de pesquisa da psicologia, pois “nela o psiquismo como tal 

não é dado” (VIGOTSKI, 2001, p.25). Porém, esse fato não seria um empecilho, pois 

as ciências estão “diante da necessidade de antes recriar o seu objeto de estudo com o 

auxílio de métodos indiretos, isto é, analíticos” (VIGOTSKI, 2001, p.25). Contudo, se 

em um primeiro momento a obra de arte não é um objeto de estudo da psicologia, 

Vigotski afirma que “toda a obra de arte é vista como naturalmente pelo psicólogo 

como um sistema de estímulos, organizados consciente e deliberadamente com vistas 

a suscitar resposta estética” (VIGOTSKI, 2001, p.26), por isso torna-se objeto de uma 

psicologia social, uma psicologia objetiva da arte. 

 

Com base nessas considerações, podemoas sugerir aquele 
novo método da psicologia da arte, que na classificação de 
métodos de Müller-Freienfels foi denominado “método 
objetivamente analítico” (154, S. 42-43). É necessário 
tomar por base não o autor e o espectador, mas a própria 
obra de arte. É verdade que, por si só, ela não é, de modo 
algum, objeto da psicologia, e nela o psiquismo como tal 
não é dado. Contudo, se tivermos em mente a posição do 
historiador que do mesmo modo estuda, digamos, a 
Revolução Francesa por materiais em que os próprios 
objetos da sua pesquisa não estão dados nem inseridos, ou 
o geólogo, veremos que toda uma série de ciências está 
diante da necessidade de antes recriar o seu objeto de 
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estudo com o auxílio de métodos indiretos, isto é, 
analíticos. (VIGOTSKY, 2001, p.27) 

 

Com essa reflexão, Vigotsky nos propõe um método de análise da arte, com 

isso, também das imagens, que parte, primeiramente, da forma da obra de arte, 

buscando desenvolver uma análise funcional dos elementos e estruturas que a 

compõem, para, enfim, perceber, ou como disse o autor, “a recriação da resposta 

estética e o estabelecimento das suas leis gerais” (VIGOTSKY, 2001, p.27). 

Quanto ao método de análise de uma obra de arte, Vigotski divide em três 

etapas, como nos apresenta da seguinte maneira: 

 

Esse método nos garante ainda suficiente objetividade dos 
resultados obtidos e de todo o sistema de pesquisa, porque 
ele parte do estudo de fatos sólidos, que existem 
objetivamente e são levados em conta. O sentido geral 
desse método pode ser expresso na seguinte fórmula: da 
forma da obra de arte, passando pela análise funcional dos 
seus elementos e da estrutura, para a recriação da resposta 
estética e o estabelecimento das suas leis gerais. 
(VIGOTSKI, 2001, p.27) 

 

Na primeira etapa da análise, Vigotski, dá início ao seu método focando a 

parte formal da obra de arte, a qual nos remete ao campo da expressão, do 

significante, da plasticidade, da composição das obras, dos signos icônicos. Ou seja, 

partindo do aspecto descritivo, material da obra de arte, constitui-se o nível sintático, 

iniciando-se, assim, a análise por um patamar que lhe confere objetividade, pois parte 

do campo relacionado aos sentidos, ou seja, à percepção das qualidades formais dos 

signos, “às relações formais dos signos entre si” (PIGNATARI, 1980, p.26). Dessa 

maneira, conferindo à sua análise, um alicerce baseado na observação objetiva da 

forma e compondo o campo dos signos a serem relacionados entre os referentes e os 

interpretes. 

A segunda etapa se define pela análise funcional dos elementos da obra de arte 

e de sua estrutura. Ou seja, o campo funcional e estrutural da organização sígnica se 

associa ao campo semântico, das relações indiciais, ou seja, ao campo denotativo, das 

relações de significado, da relação “entre signo e referente” (PIGNATARI, 1980, 

p.26). 
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Finalmente, a terceira etapa da análise, o campo das respostas estéticas e a 

concepção das leis gerais, se definem “pelas relações significantes com o interprete” 

(PIGNATARI, 1980, p.26), trata-se do campo das representações, da mediação entre 

signo e objeto e da constituição de signos derivados dessa relação, os interpretantes. 

Ou seja, estamos no nível pragmático, conotativo, da formação do sentido, constituído 

a partir do uso do signo em relação ao contexto. 

 

10.6- MÉTODOS DAS TEORIA DOS SIGNOS 

 

Nesse estudo Lúcia Santaella e Wilfried Nöth analisam a questão da imagem a 

partir da visão da semiótica de Charles Sanders Peirce e da semiologia de Ferdinand 

Saussure, de onde o conceito de signo como representação é central para compreensão 

dos domínios da imagem. Os autores iniciam seu estudo afirmando que a imagem 

pertence a dois domínios, que se remete ao conceito de significante e significado: o 

material e o imaterial. 

 
O mundo das imagens se divide em dois domínios. O primeiro é 
o domínio das imagens como representações visuais: desenhos, 
pinturas, gravuras, fotografias e as imagens cinematográficas, 
televisivas, holo e infográficas pertencem a esse domínio. 
Imagens, nesse sentido, são objetos materiais, signos que 
representam o nosso meio ambiente visual. O segundo é o 
domínio imaterial das imagens na nossa mente. Neste domínio, 
imagens aparecem como visões, fantasias, imaginações, 
esquemas, modelos ou, em geral, como representações mentais. 
Ambos os domínios da imagem não existem separados, pois 
estão inextricavelmente ligados já na sua gênese. (SANTAELLA 
e NOTH, 1999, p. 15) 

 

 Para os autores a representação, “como sinônimo de signo” (SANTAELLA e 

NOTH, 1999, p. 16) se dão à partir das seguintes associações: 

1- Representação como signo 

2- Representação como relação sígnica 

3- Representação como referencia e função de apresentação 

4- Representação como signo icônico 

Após essa análise a argumentação prossegue para questão da “dicotomia 

representação/ apresentação que se fixa no debate entre se o signo é representativo 

e se existem signos não-representativos. Além desse tema, ainda, são apresentadas 
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algumas teorias sobre a representação como a visão clássica, a perda da 

representação no século XIX, e a desconstrução na pós-modernidade. 

 
A relação entre a imagem e seu contexto verbal é íntima e 
variada. A imagem pode ilustrar um texto verbal ou o texto pode 
esclarecer a imagem na forma de um comentário. Em ambos os 
casos, a imagem parece não ser suficiente sem o texto, fato que 
levou alguns semioticistas logocêntricos a questionarem a 
autonomia semiótica da imagem. A concepção defendida de que 
a mensagem imagética depende do comentário textual tem sua 
fundamentação na abertura semiótica peculiar à mensagem 
visual. (SANTAELLA e NOTH, 1999, p. 53) 

 

Por fim os autores terminam sua análise observando a imagem à partir da 

psicanálise de Lacan, investigando as relações entre o real, o simbólico e o 

imaginário. Onde o  imaginário é o registro que mais se aproxima das questões da 

imagem pois é “o registro psíquico correspondente ao ego (ao eu) do sujeito, cujo 

investimento libidinal foi denominado por Freud de narcisismo” (SANTAELLA e 

NOTH, 1999, p. 89). Já “o real é o impossível, impossível de ser simbolizado, 

sendo impermeável ao sujeito do desejo para o qual a realidade é inteiramente 

fantasmática” (SANTAELLA e NOTH, 1999, p. 191). Enquanto o simbólico é “o 

lugar do código fundamental da linguagem, é da ordem da lei, estrutura regrada, 

onde fala a cultura, a voz do grande Outro” (SANTAELLA e NOTH, 1999, 

p.192). 

Dessa forma Santaella e Noth fazem um estudo profundo da imagem, das suas 

teorias, e apresentam a análise semiótica da imagem, principalmente pautada na 

visão triádica de Charles Sanders Peirce. 

 

 

10.6.1- Método Semiótico 

SANTAELLA, Lúcia e NÖTH, Wilfried. Imagem. Cognição, Semiótica, Mídia. São 

Paulo: Iluminuras, 1999. 

JOLY, Martine. A Imagem e os Signos. Lisboa: Edições 70, 2005. 

ARGAN, G. C. E FAGIOLO, M. Guia de História da Arte. Lisboa: Estampa, 1994. 

 

Para entendermos a semiótica de Charles Sanders Peirce, primeiramente é 

preciso enxergá-la como uma ciência. Uma ciência ligada à fenomenologia, que 
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Santaella denomina ser “a descrição e análise das experiências que estão em aberto 

para todo homem, cada dia e hora, em cada canto e esquina de nosso cotidiano” 

(SANTAELLA, 1985, p.41). 

A semiótica, para Peirce, pertence a uma arquitetura filosófica, motivo pelo 

qual se caracteriza como uma parte das ciências normativas, que se dividem em 

estética, ética e semiótica ou lógica. A semiótica teria a função de “classificar e 

descrever todos os tipos de signos logicamente possíveis” (SANTAELLA, 1985, 

p.39). Para Peirce, “um signo ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou 

modo, representa algo para alguém. Dirige-se para alguém, isto é, criam, na mente 

dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido” 

(PEIRCE, 1977, p.46/ CP 228). O signo representa um objeto em um determinado 

aspecto, criando um signo, que por sua vez, cria outro na mente da pessoa. Esse 

segundo signo criado a partir de um primeiro é denominado interpretante. Essa 

relação triádica de signo, objeto e interpretante, permeia toda nossa percepção dos 

fenômenos que se apresentam à mente. 

A fenomenologia peirceana “tem por tarefa, contudo, dar à luz as categorias 

mais gerais, simples, elementares e universais de todo e qualquer fenômeno, isto é, 

levantar os elementos ou características que pertencem a todos os fenômenos e 

participam de todas as experiências” (SANTAELLA, 1985, p.42). 

Peirce elegeu três faculdades necessárias ao homem para a observação e 

compreensão dos fenômenos, que captaremos pela seguinte questão levantada por 

Peirce: 

“Se através da simples contemplação de uma cognição, independentemente de 

qualquer conhecimento anterior e sem raciocinar a partir de signos, estamos 

corretamente capacitados a julgar se essa cognição foi determinada por uma cognição 

prévia ou se se refere imediatamente a seu objeto.” (PEIRCE, 1977, p.241) 

As três faculdades são a contemplação, a distinção e o julgamento. A partir 

dessas três faculdades chegamos às categorias que foram apresentadas por Peirce em 

1867 e denominadas primeiramente como qualidade, relação e representação, 

substituídas posteriormente por qualidade, reação e mediação. Finalmente, as três 

categorias foram novamente batizadas dezoito anos depois, por Peirce, de 

primeiridade, secundidade e terceiridade.  

As idéias de primeiridade estão ligadas às noções de qualidade, possibilidade, 

consciência imediata. “Nessa medida, o primeiro (primeiridade) é presente e imediato, 
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de modo a não ser segundo para uma representação” (Santaella, 1985, p.59). Para 

Peirce é “aquilo que é sem referência a qualquer outra coisa dentro dele, ou fora dele, 

independentemente de toda a força e de toda razão” (PEIRCE, 1977, p.24).  

As idéias de secundidade estão ligadas às noções de existência, incompletude, 

ação e reação. É “um mundo real, reativo, um mundo sensual, independente do 

pensamento e, no entanto, pensável, que se caracteriza pela secundidade” 

(SANTAELLA, 1985, p.62). Santaella ainda afirma: “Secundidade é aquilo que dá à 

experiência seu caráter factual, de luta e confronto. Ação e reação ainda em nível de 

binariedade pura, sem o governo da camada mediadora da intencionalidade, razão ou 

lei” (SANTAELLA, 1985, p.67). 

As idéias de terceiridade estão ligadas a noções de generalização, convenção, 

representação, norma e lei. “Aqui somos capazes de exprimir a síntese dos dois fatos 

em um (primeiridade e secundidade), porque um caráter triplo envolve a concepção 

de síntese” (PEIRCE, 1977, p.11/ CP 371). Percebe-se que a síntese é uma 

preocupação comum tanto a Peirce como a Panofsky.  

Se for traçado um paralelo entre as obras de Peirce e Panofsky, é possível 

encontrar em Kant uma origem comum de suas idéias. Na obra Significado nas Artes 

Visuais (1976), Panofsky faz referência às teorias de Kant em relação a seu “conceito 

de humanitas” (PANOFSKY, 1976, p.20). Já Peirce diz, referindo-se ao filósofo 

alemão: “Foi Kant, o rei do pensamento moderno quem primeiro observou a 

existência, na lógica analítica, das distinções tricotômicas ou tripartidas” (PEIRCE, 

1977, p.9/ CP 369).  

Tanto Peirce como Panofsky parecem compartilhar a opinião de que “a 

conclusão mais significativa que Kant tira disso (as representações de espaço e de 

tempo e as categorias do entendimento) é a que a realidade não se mostra ao homem 

assim como ela é em si mesma, mas somente como ela lhe aparece em razão de sua 

específica faculdade cognitiva.  

Além de Kant, Panofsky relacionou suas teorias com as idéias de Peirce, das 

quais podemos perceber influências durante o desenvolvimento de seus argumentos. 

Quando Panofsky afirma que “quanto mais a proporção de ênfase na idéia e forma se 

aproxima de um estado de equilíbrio, mais eloqüentemente a obra revelará o que se 

chama conteúdo” (PANOFSKY, 1976, p.33), o estudioso utiliza-se de um conceito de 

semiótica, em que “conteúdo, em oposição a tema, pode ser descrito nas palavras de 

Peirce como aquilo que a obra denuncia, mas não ostenta” (PANOFSKY, 1976, p.33). 
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Estas relações são claramente explicadas quando analisamos os fenômenos à luz das 

categorias universais de qualidade, existência e representação. 

Dentro da comparação das três teorias, a semiótica de Peirce, a psicologia da 

arte e a iconologia de Panofsky percebe-se claramente as suas semelhanças: 

A primeiridade, sendo dominada pelas operações analógicas e pelas noções 

de qualidade, está diretamente relacionada com o significado primário e a 

identificação das formas puras.  

A secundidade, sendo dominada por uma mescla de processos analógicos e de 

contigüidade e pelas noções de existência e relação, está ligada ao significado 

secundário ou convencional, onde os motivos artísticos, as qualidades, são 

relacionados com os assuntos e conceitos e as relações funcionais e estruturais de seus 

elementos.  

A terceiridade, sendo dominada pelas operações de contigüidade e pelas 

noções de representação e convenção, está relacionada com o significado intrínseco 

ou conteúdo e o entendimento das relações das qualidades com os motivos artísticos, 

revelando as características sociais e culturais de um determinado período, suas 

respostas estéticas e a constituição de suas leis gerais’’.  

Enfim, nas análises de Panofsky e Vigotski, encontramos, na divisão dos três 

significados, noções semelhantes às categorias universais de Peirce, demonstrando, 

assim, a adequação dos métodos à semiótica peirceana. Os teóricos, baseados em 

um pensamento tricotômico, se aproximam à arquitetura filosófica peirceana, 

construindo um sistema de análise de obras de artes visuais. Esse mecanismo de 

leitura dos significados das artes, dividido hierarquicamente em três categorias - a 

eleição das formas puras (qualidades das obras); relação das formas puras com os 

textos que possam esclarecer seus significados; e a mediação das formas puras com 

a relação entre os textos utilizados para descobrir seu valor simbólico - caracteriza 

algo bem semelhante à teoria dos signos de Peirce, pois a psicologia da arte e “a 

iconologia tem objetivos comuns aos da semiótica da arte, ou seja, o interesse na 

dimensão semântica da arte” (SANTAELLA, 1999, p.98), o que seria suficiente 

para diagnosticá-las como sendo semióticas das artes visuais.  

Munidos com esse método semiótico, pretende-se compreender o processo de 

construção sígnica das expressões estéticas, levando-se em consideração as 

influências culturais que dominavam o imaginário dos artistas e intelectuais do 
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período da criação, a estrutura comum aos processos criativos e uma comparação 

iconográfica entre obras da mesma época.  

 

10.6.2- Método Semiótico e Semiológico 

JOLY, Martine. A Imagem e os Signos. Lisboa: Edições 70, 2005. 

 

No livro A Imagem e os Signos (2005), Joly pretende “desenvolver o modo 

pelo qual a semiologia da imagem permite compreender o significado ou a produção 

de sentidos pela imagem visual fixa” (JOLY, 2005, p.10); embora ela afirme na 

página que nessa obra se propõe fazer “uma apresentação mais completa e 

relativizada da abordagem semiótica da imagem” (JOLY, 2005, p.10). Sendo assim, 

ela busca três ambições: apresentar a semiologia da imagem, analisar a utilidade desse 

estudo, e compreender que esse método é eficaz para investigar o funcionamento e 

elaboração das mensagens visuais e sua dinâmica dentro da sociedade. 

Como objetivos Joly pretende em primeiro lugar definir a imagem como 

signo, definindo, também, os conceitos de semiótica e semiologia. Em segundo lugar 

buscará compreender a relação entre a imagem e a sociedade, em terceiro lugar serão 

revistos conceitos e meios de análise da imagem da semiologia, e finalmente serão 

apresentadas análises de imagens ligadas à essa metodologia. 

Joly define no capítulo Abordagem Semiológica a origem do termo 

Semiologia do grego Semeion, que se relaciona com a ideia de signo, de sinal, de 

indício. Além disso apresenta uma história da origem dos estudos semióticos e 

semiológicos. Ela apresenta essa história, principalmente, em duas origens principais: 

a semiologia de Ferdinand Saussure, e a semiótica de Charles Sanders Peirce. A 

Semiologia de Saussure tem influência nos estudos linguísticos, entendendo que o 

signo é arbitrário, social, e formado por duas partes, uma parte material, o 

significante, e uma parte imaterial, o significado. Enquanto que os estudos de Peirce, 

analisam a relação triádica entre o signo, (representamen), o objeto (fenômeno), e o 

interpretante. A autora destaca também os estudos de análise de imagem feitas por 

Roland Barthes, que “mostrou que em toda imagem (...) a linguagem verbal duplica a 

substância visual e mantém então, em quase todos os casos, uma relação estrutural 

com a mensagem visual (JOLY, 2005, p.29). Além disso destaca os estudos de A. J. 

Greimás e de sua semântica estrutural, que estuda o funcionamento das unidades de 

sentido através das relações de conjunção e disjunção definidas em três relações de 
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contrariedade, de contradição, e de complementaridade, através de um quadrado 

semiótico.  

 

10.6.3- Semiótica Visual, Semiótica Discursiva  

PIETROFORTE, A. V. Análise do Texto Visual. São Paulo: Contexto, 2007. 

PIETROFORTE, P. V. Semiótica Visual. Os Percursos do olhar. São Paulo: 

Contexto, 2007. 

 
Antônio Vicente Pietroforte desenvolve uma análise da imagem, baseada em 

uma  teoria da significação apresentada por Algidas Julien Greimas, no livro 

Semântica Estrutural (1973). Essa teoria se diferencia das demais teorias (doutrina 

dos signos/ semiótica de Charles Sanders Peirce, do formalismo russo, e da teoria 

geral dos signos/ semiologia) pois análisa de forma mais enfática os processos de 

significaçào, ao invés das relações entre os signos. Greimas parte da dicotomia entre 

significante e significado retirado dos estudos de Ferdinand Saussure, e das definições 

de Louis Hjelmslev sobre os planos de expressão e de conteúdo, definindo o campo 

principal da semiótica no plano de conteúdo. Desse modo, a significação se 

constituiria a partir de um percurso gerativo do sentido através de um nível geral e 

abstrato semio-narrativo, até um nível discursivo nos processos de enunciação, 

concreto e complexo. Ou seja, através das relaçôes entre o plano de expressão 

(categoria do significante – forma da expressão), e de conteúdo (categoria do 

significado – forma do conteúdo), uma relação semi-simbólica é gerada, 

desenvolvendo o percurso gerativo do sentido. Essa relação semi-simbólica da relação 

entre plans de expressão e conteúdo é arbitrária (fixada em um contexto) e, ao mesmo 

tempo, motivada pelas relações entre planos de linguagem, tanto no campo da 

expresão, como do conteúdo.  

Pietroforte diz que a semiótica estuda a significação e que ela é definida no 

conceito de texto, que, por sua vez, se constitui na relação entre o plano de expressão 

e de conteúdo. O plano de conteúdo se refere ao significado do texto, além de se 

caracterizar como o local onde se encontra o sentido; enquanto o plano de expressão 

manifesta o conteúdo em um sistema de significação. Esses sistemas podem se 

apresentar através de linguagens verbais, não verbais e sincrético (mistura entre 

verbais e não-verbais).  
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 O Percurso gerativo do Sentido de um discurso, por fim, apresenta os três 

níveis da formação do sentido, ou seja, o percurso gerativo de sentido parte de um 

nível fundamental, geral e abstrato, para um nível narrativo, até chegar a um nível 

discursivo. 

 

10.6.4-Semiologia de Roland Barthes 

BARTHES, Roland. O Rumor da Língua. Edição 2. São Paulo, SP, Brasil. 2004.  

BARTHES, R.. Câmara Clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012. 

BARTHES, R. Mitologias. 7ª ed. – Rio de Janeiro: DIFEL, 2013. 

BARTHES, R. O Óbvio e o Obtuso. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1990. 

BAUER, M. W. GASKELL, G. Pesquisa Qualitativa com Texto, Imagem e Som: um 

manual prático. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 2004.  

DUGNANI, P. As Estratégias da Imagem: As Emergentes Estéticas Midiáticas entre 

o Barroco e o Pós-modernismo. 2013. 160 f. Tese (Doutorado em Comunicação e 

Semiótica) – PUC/SP. São Paulo 11/11/2013. 

SANTAELLA, L. Leitura de Imagens. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2012. 

RANCIÈRE, J. O Destino das Imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 

 

O primeiro conceito emprestado da semiologia é o de intertextualidade de 

Barthes. A intertextualidade deverá guiar nossa observação da produção da imagem, 

tanto da imagem no Barroco, como na contemporaneidade. Entende-se a 

intertextualidade como uma série de interferências discursivas que cruzam culturas 

diferentes e distintas. Dentre as mais usadas, temos a citação e a paródia. De acordo 

com a teoria da intertextualidade, um texto, não necessariamente verbal, é feito de 

escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas em diálogo entre si.  

 
(…) um texto é feito de múltiplas escrituras, elaboradas a partir de 
diversas culturas e ingressante em uma relação mútua de diálogo, 
paródia, contestação; mas há um lugar em que esta multiplicidade é 
percebida, e este lugar (...) é o leitor: o leitor é o espaço em que se 
inscrevem, sem que nenhuma se perca, todas as citações que 
constituem a escritura: a unidade do texto não reside em sua 
origem, mas em seu destino, e este destino não pode ser pessoal: o 
leitor é alguém sem história, sem biografia, sem psicologia; ele é, 
simplesmente, um qualquer que articula, em um único campo, 
todos os traços a partir dos quais se constitui a escritura. 
(BARTHES: 2004, p. 64) 
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Além do conceito de intertextualidade, a escolha da semiologia se deu pelo 

fato de que, ao se analisar os signos e sua organização, deve-se partir, segundo 

Barthes, de um campo mais concreto e objetivo para um campo mais abstrato e 

representativo. Ou seja, para Barthes, a análise deve seguir do “óbvio” para o 

“obtuso” – da denotação para a conotação: “(...) a imagem literal é denotada e a 

imagem simbólica é conotada” (BARTHES: 1990, p.31). 

Os sistemas de signos se dão à percepção, ao sensorial, primeiramente, pelo 

campo de sua materialidade, pelo campo de sua expressão. A parte material dos 

signos se apresenta a partir do significante que, segundo Ferdinand Saussure: 

 

(...) não é a coisa puramente física, mas a impressão (empreite) 
psíquica (...) desse som), a representação que dele nos dá 
testemunho de nossos sentidos; tal imagem é sensorial e, se 
chegamos a chamá-la “material”, é somente neste sentido, e por 
oposição ao outro termo da associação, o conceito, geralmente 
mais abstrato. (SAUSSURE: 1995, p.80) 

 

A imagem se organiza por uma relação entre signos denotados e signos 

conotados. O sistema de signos denotados equivale ao sentido literal, pois se 

apresenta a partir do campo do significante, da imagem acústica, que tem por 

imperativo apresentar-se ao testemunho do observador para, a partir de associações 

convencionais, balizadas e constituídas nas relações sociais e culturais, se unir a um 

significado e representar-se como um signo, que potencializa-se para instituir um 

sentido. 

 

O laço que une o significante ao significado é arbitrário ou então, 
visto que entendemos por signo total resultante da associação de 
um significante com um significado, podemos dizer mais 
simplesmente: o signo linguístico é arbitrário. (SAUSSURE: 1995, 
p.81) 

 

Por outro lado, a imagem, como sistema de signos conotados, se institui a 

partir do campo do significado. Os signos conotados se apresentam a partir da outra 

parte que compõe o signo, a parte imaterial, o campo “mais abstrato”, cuja 

possibilidade de compor um sentido de uma mensagem depende, por um lado, do 

significante, de sua expressão, de sua materialização, do sensorial, e, por outro, das 



	   48	  

relações simbólicas, alicerçadas na linguagem em relação à constituição cultural 

formada nas relações sociais e em seus arbítrios. 

 

Diremos, pois, que um sistema conotado é um sistema cujo plano de 
expressão é, ele próprio, constituído por um sistema de 
significação; os casos correntes de conotação serão evidentemente 
constituídos por sistemas complexos, cuja linguagem articulada 
forma o primeiro sistema. (BARTHES, 1992, p.95) 

 

Logo, para Barthes, são três mensagens constituídas a partir das imagens e 

esta será a ordem que esta pesquisa seguirá para analisar o discurso visual. A imagem 

se revela à percepção imediatamente como uma primeira mensagem, como “uma série 

de signos descontínuos” (BARTHES, 1990, p.28). Contudo, este conceito é 

meramente operacional, pois a imagem revelada à consciência de um observador já é, 

imediatamente, alicerçada e contextualizada, tornando-se, inicialmente, uma 

mensagem literal. Ao reconhecer os objetos de uma imagem, ou, mesmo, ao se lançar 

uma hipótese sobre o que a imagem se assemelha, já se perde a inocência da imagem, 

relacionando-a a algum contexto. Neste sentido, a primeira e a segunda mensagens 

estão relacionadas desde a percepção da imagem à sua ancoragem em algum 

reconhecimento, alguma similaridade. A percepção e a busca de uma associação por 

similaridade da imagem, com um fenômeno, tornam-se atos intrinsecamente 

relacionados e simultâneos. Este é o momento da denotação, da relação literal entre 

signo e fenômeno na imagem. Desta forma, estando as duas primeiras mensagens 

entrelaçadas, resta a terceira mensagem: a dos signos conotados.  

A mensagem conotada, simbólica e cultural, em sua superfície se constitui em 

uma dificuldade em se estruturar a análise, pois, segundo Barthes, “(...) a 

originalidade desse sistema é que as possibilidades de leitura de uma mesma lexia 

(uma imagem) é variável segundo indivíduos (...)” (BARTHES, 1990, p.38). Ou seja, 

este sistema, observado em sua superfície, parece sempre indicar inúmeras, quase 

infinitas relações, onde a convenção necessária para que o sistema se torne 

compreensível (codificável e decodificável) pareça impossível de se constituir. 

Contudo, ao se analisar estas relações em sua verticalidade, alicerçando as relações 

simbólicas, o campo da conotação, nas relações literais, no campo da denotação, é 
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possível constituir uma leitura, pois, numa análise profunda, os signos se tornam mais 

raros e mais relacionados, por isso, mais classificáveis. 

 

A imagem em sua conotação, seria, assim, constituída por uma 
arquitetura de signos provindos de uma profundidade variável de 
léxicos (de idioletos), cada léxico, por mais “profundo” que seja, 
sendo codificado, se, como se pensa atualmente, a própria psichê é 
articulada como uma linguagem: quanto mais se “desce” à 
profundidade psíquica de um indivíduo, mais raros são os signos e 
mais classificáveis (...). (BARTHES, 1990, p. 9) 

 

Para realizar a análise semiológica da imagem, primeiramente percebem-se e 

associam-se, por semelhança, os signos apresentados; desta forma, atinge-se o nível 

literal (denotação) da leitura destes discursos visuais que são as imagens. Depois, 

busca-se analisar em profundidade, no sentido vertical, as relações simbólicas 

(conotação) dos significados que compõem os signos da imagem, entendendo-se as 

estratégias das relações socialmente arbitrárias que compõem esta mensagem, em 

busca da compreensão de qual sentido, dentro de um contexto cultural, se constitui a 

partir das relações sígnicas compostas neste discurso. Desta forma, pretende-se 

revelar a “retórica da imagem”, suas estratégias, suas artimanhas. 

 

Barthes, por exemplo, distingue três tipos de mensagens na 
publicidade ilustrada. Apenas duas delas são codificadas. A 
primeira é a mensagem verbal, que depende do código da língua. 
Ela consiste no nome da marca e no comentário verbal das 
qualidades do produto. As duas outras mensagens são inseridas na 
imagem visual: uma é a mensagem icônica não codificada, da qual 
a imagem fotográfica denota analogamente os objetos “reais” de 
maneira que o significante e o significado são quase 
“tautológicos”, e a outra é uma mensagem icônica codificada (ou 
simbólica). De acordo com Barthes, a última inclui as conotações 
do quadro em que se forma a imagem específica do produto que 
deve ser transmitida aos consumidores. (NÖTH & SANTAELLA, 
2011, p.81) 

 

Equipando-se desta metodologia, baseada na semiologia de Ferdinand 

Saussure e nas reflexões sobre a imagem de Roland Barthes, pretende-se desenvolver 

a análise dos signos visuais nesta pesquisa. Partindo-se dos aspectos concretos, 

formais, denotados e das qualidades puras da imagem, pode-se chegar à compreensão 
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das relações entre os signos que constituem o campo da representação, do conteúdo, 

da conotação. Com esta análise, e a comparação das imagens produzidas no Barroco 

com as imagens do Pós-modernismo, acredita-se que será possível desenvolver alguns 

conceitos que possibilitem analisar os fenômenos da linguagem visual, presentes, 

constantemente, nos processos de comunicação no Pós-modernismo, ampliando a 

compreensão do uso da imagem pelo ser humano contemporâneo. 

Nas ilustrações, ou seja, na relação da imagem com a linguagem verbal pode-

se destacar, também, três relações: a sintática (interferência e inclusão), a semântica 

(dominância, redundância, complementaridade, e discrepância ou contradição), e a 

pragmática. Na pragmática Roland Barthes destaca a ancoragem (o texto dirige a 

imagem) e o relais (independência entre texto e imagem).  

Quanto ao tipo de vínculos entre imagem e texto, elas podem ser: Indicial 

(ostensividade, dêixis, dêixis simbólica, dêixis pictórica, função indicadora por 

contiguidade, parte para o todo, exemplificação), ou Convencional. 

Na publicidade a imagem ganha constantemente o poder, além de informar, o 

de “introduzir, manter ou fortalecer no mercado um produto comercial” 

(SANTAELLA, 2012, p.136). As imagens na linguagem publicitária, junto aos seu 

textos desenvolvem estratégias para tornar mais eficiente suas mensagens, entre 

muitas, pode-se destacar: a sedução, e a persuasão. Por isso, para Santaella, essa 

imagem eficaz da publicidade, merece destaque nas análises, pois a imagem 

“contribui com seu encanto próprio para a constituição da linguagem publicitária” 

(SANTAELLA, 2012, p.137), e torna-se necessário educar os jovens para poder fazer 

uma leitura consciente e crítica da linguagem publicitária. Além disso, a imagem abre 

a leitura de uma peça, e ela “não trabalha a serviço da publicidade. É preciso que o 

texto dê um direcionamento interpretativo para essa abertura” (SANTAELLA, 2012, 

p.137).  

Para o autor, Roland Barthes, no livro Câmera Clara, consegue perceber essa 

relação através de sua análise da fotografia por meio dos conceitos de punctum, e 

studium. Nessa análise Barthes pretende relacionar a questão indicial da imagem (uma 

teoria indicial da imagem), à sua significação, através da questão sensível, daquilo 

que nos afeta. Entende-se o punctum, aquilo que posteriormente seria chamado de 

óbvio por Barthes, ou seja aquele efeito imediato que a imagem nos provoca, 

enquanto o studium, o que seria chamado de obtuso, são os significados e informações 
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que a fotografia carrega e transmite. Rancière verifica a mudança proposta por 

Barthes, de entender a imagem não apenas como reflexo da realidade, mas sim como 

um conjunto de códigos sociais capazes de criar uma representação, que em seu livro 

Mitologias, o autor afirma, que acabam sendo naturalizadas pela sociedade. 

 

10.7- MÉTODO DA TEORIA DA PSICOLOGIA DA PERCEPÇÃO - 

GESTALT 

10.7.1- Teoria da Percepção - Gestalt 

SANTAELLA, Lúcia. Leitura de Imagens. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2012. 

 

A Gestalt é a teoria da percepção, uma psicologia da forma, surgida no início 

do século XX, na Alemanha. A palavra em alemão significa estrutura e organização. 

 
A psicologia clássica partia de dados elementares considerados 
como primeiros – sensações ou suas reproduções -, para com 
eles construir objetos ou fatos mais ou menos organizados, seja 
pelo mecanismo da associação, seja por operações sintéticas do 
espírito. Já os teóricos da Gestalt partiram das formas ou 
estruturas como dados primeiros. Para eles, não há matéria sem 
forma. Não se parte de uma pura multiplicidade caótica de 
materiais para estabelecer, pelo jogo de forças exteriores a esses 
materiais indiferentes, como estes se agrupariam e se 
organizariam. (SANTAELLA, 2012, p.168). 

 

Como não havia um motivo para procurar a origem das formas, a psicologia 

da Gestalt buscou no caminho da experimentação “as condições das formas e as leis 

de suas transformações” (SANTAELLA, 2012, p.168). Desses experimentos a Gestalt 

chega às leis da forma, que seriam as seguintes:  

 

1- Proximidade (elementos próximos são reconhecidos como grupos 

independentes)  

2- Semelhança (elementos similares são agrupados com mais facilidade) 

3- Fechadura ou clausura (fechamento visual, ou seja a mente completa como um 

todo, uma figura parcial). 

4- Simetria (facilidade em se agrupar elementos simétricos) 

5- Destino comum (facilidade em agrupar objetos seguindo um sentido comum) 
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6- Boa continuidade (com um padrão formado, a probabilidade maior da 

manutenção do mesmo) 

 

Na lei da boa forma, percebe-se que há uma eficiência no agrupamento de 

formas regulares, simples e simétricos, que se complementa com a lei do todo, ou 

da pregnância, que diz:  

 

[...] o sistema tende espontaneamente à estrutura mais 
equilibrada, mais homogênea, mais regular, mais simétrica, 
como se existisse um caminho natural para a forma seguir na 
direção da boa forma, ou seja, a mais simples de todas, baseada 
no equilíbrio, homogeneidade, regularidade e simetria, 
princípios que são mais facilmente assimiláveis pelo olho. 
(SANTAELLA, 2012, p.169). 

 

Dois tipos fundamentais de unidades (totalidades) a organização das formas 

determinam: figura (forma, contorno, organização) e fundo (amorfa, inorgânica, 

indefinição). 

Desses estudos percebe-se uma íntima relação entre a visão da Gestalt e da 

Bauhaus, que nasce na escola de mesmo nome, fundada por nomes como Gropius, 

Kandinsky, e que tinha como um de seus motes “da forma nasce a função” 

(SANTAELLA, 2012, p.171). Na escola da Bauhaus estuda-se um caminho para 

compreender um debate comum na época entre a produção artesanal e industrial, e 

tinha por finalidade “propor novas concepções artísticas em áreas circunvizinhas, tais 

como arquitetura, escultura,. Artes plásticas e design, tudo isso sob o guarda-chuva do 

espírito moderno (SANTAELLA, 2012, p.170). 

 

10.8- MÉTODO FORMALISTA 

10.8.1- Formalismo - Sintaxe da Imagem 

SANTAELLA, Lúcia. Leitura de Imagens. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2012. 

 

A partir dessa visão a autora destaca a leitura formalista de Donis Dondis, do 

livro A Sintaxe da Imagem, onde ele apresenta os elementos visuais primários, de 

onde pode-se partir para uma análise, e de onde partem todas as pinturas. Dentre as 

formas de expressão do campo da arte, pode-se destacar: ponto, linha, contorno, 

direção, tom, cor, textura, escala, dimensão, e movimento. Além das formas 
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elementares, outra questão que ajuda na análise da imagem, principalmente as 

imagens da arte, são as suas técnicas, das quais Santaella destaca: 

• Para o desenho: desenho a carvão, lápis grafite, sanguínea, sépia, pedra negra, 

giz de desenho, pastéis secos, pastéis de óleo, e tinta chinesa.  

• Para a pintura: afresco, aquarela, guache, têmpera, pintura à óleo, acrílico, 

colagem frottage.  

• Para a gravura: gravura em metal, xilografia, litografia, linóleo, serigrafia. 

Santaella, após essa introdução aos elementos visuais primários, destaca três 

modalidades principais da imagem: as imagens em si, as imagens figurativas e as 

imagens simbólicas. Então passa a analisar imagens em diferentes momentos, como a 

pintura renascentista e a questão da perspectiva.  

Depois, à partir de uma pintura de Willian Turner, busca exemplificar a 

pintura em si, ou seja, aquela “que expressa formas puras, quer dizer, aquelas que 

reduzem a declaração visual aos elementos básicos da representação” (SANTAELLA, 

2012, p.56). 

 

10.9- HISTÓRIA DA ARTE 

10.9.1- História da Arte 

ARGAN, G. C. E FAGIOLO, M. Guia de História da Arte. Lisboa: Estampa, 1994. 

GOMBRICH, E.H. A História da Arte Ed.16. Rio de Janeiro: LTC, 2012.  

 
O historiador da arte , mais comumente, à partir de um método diacrônico e 

monográfico, reagrupa e ordena os fatos artísticos: “A história da arte tem, pois a 

função de estudar a arte não como reflexo, mas como agente da história” (ARGAN e 

FAGIOLO, 1994, p.18). O historiador ao fazer sua análise “decompõe a obra de arte 

nas suas muitas componentes culturais, analisa-a como um conjunto de relações de 

factores interactuantes” (ARGAN e FAGIOLO, 1994, p.19). Por isso o historiador 

deve buscar ao máximo possível acessar o documento original, e se formar não 

somente em escolas, mas nos museus, ruas, cidades, igrejas, galerias, pois: 

 
[...] não basta verificar analogias temáticas ou formais; é 
necessário reconstruir o processo de desenvolvimento de uma 
cultura figurativa, tendo em atenção que nela se operam 
frequentemente mudanças ou viragens radicais. (ARGAN e 
FAGIOLO, 1994, p.23). 
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Por outro lado, para além da história da arte, pode-se destacar uma filosofia da 

arte, que estuda as relações estéticas no seu conjunto, composta por motivações, 

finalidades, e modalidades. 

 

10.9.2- História e Psicologia da Representação Pictórica 

GOMBRICH, E.H. Arte e ilusão: um estudo da psicologia da representação 

pictórica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. 

 

Norberto Gaudêncio Junior 

 

Gombrich está interessado na participação do observador na leitura da imagem 

criada pelo artista. Interessa-se, por exemplo, pela tantas formas casuais a que 

aleatoriamente atribuímos significados (como as figuras sugeridas pela simples 

observação das nuvens no céu) e também pelo modo como esse tipo 

de projeção despertou a curiosidade dos artistas. Lembra que muitos utilizaram essas 

formas casuais como schematas, pontos de partida para o vocabulário gráfico. O 

artista faz uma configuração no papel e esta lhe sugere uma imagem que deve ser 

suficientemente flexível e apta a ser ajustada e retificada. Em contrapartida, algumas 

destas sugestões inacabadas também servem como schematas que servem de apoio às 

imagens da memória do observador. Em suma, todo reconhecimento de imagens está 

ligado a projeções e antecipações visuais, e nem sempre é fácil de distinguir o que é 

dado daquilo que o observador oferece como suplemento no processo de projeção que 

o reconhecimento desencadeia. Para Gombrich as ilusões da arte pressupõem 

identificação. Para tanto, toma de empréstimo as palavras de Filostrato, para quem 

“ninguém será capaz de entender um cavalo ou um touro pintado se nunca viu tais 

criaturas antes”. 

Para Gombrich, portanto, o processo de percepção se funda no ritmo de 

esquema e correção que pressupõe a atividade constante do observador no sentido de 

fazer conjecturas e modificá-las à luz da experiência. Sem algum sistema inicial, 

“uma primeira suposição à qual nos possamos agarrar até prova em contrário, não é 

possível fazer ‘sentido’ dos milhares de estímulos que nos chegam do meio ambiente” 

(GOMBRICH, p.231). Em suma, o artista interpreta o mundo em termos de schemata 

e o observador interpreta as imagens em colaboração com o artista.  
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O historiador também aborda a questão do estilo. Para ele, independente do 

estilo, o artista se vale de um vocabulário de formas e este, mais do o próprio 

conhecimento das coisas, é de fundamental importância, pois “o que conta, como 

facilidade ou dificuldade na representação de um determinado edifício ou de uma 

paisagem, não é tanto a interferência do conhecimento mas a falta de schemata” 

(GOMBRICH, p.247). O artista depende, portanto, da tradição. Para Gombrich o ato 

de copiar as exterioridades não faz sentido sem que antes se dê algo ao artista, pois 

“sem fazer não há contrapor  (...) é só fazendo coisas e tentando fazê-las à semelhança 

de outras coisas que o homem pode ampliar a sua consciência do mundo visível” 

(GOMBRICH, p. 264). O artista precisa, portanto, de um ponto de partida, um padrão 

de comparação, a fim de começar o processo de fazer, comparar e refazer que se 

concretizará na imagem acabada. “Todas as pinturas devem mais às outras pinturas do 

que à observação direta”, afirma Gombrich citando Wölffin (GOMBRICH, p.268). 

Experimentando novos efeitos, o artista poderá aprender algo sobre a natureza, pois 

para o historiador “fazer ainda importa mais do que copiar” (GOMBRICH, p.271). A 

descoberta das aparências, na história da arte, se deveu mais à invenção de efeitos 

pictóricos do que à observação da natureza. 

A representação, portanto, nunca é uma réplica. As formas de arte não são 

duplicatas do que o artista têm em mente ou do que vê no mundo exterior, mas sim 

resultado das traduções feitas com um veículo adquirido, desenvolvido através da 

tradição e da habilidade do artista e do observador (GOMBRICH, p.341). O artista 

constrói imagens a partir das schematas com que aprendeu a lidar, mas, como se viu, 

o grande artista se faz a partir do que acrescenta, de seu acento pessoal, inimitável. 

Van Gogh “copiando” Millet é exemplo perfeito escolhido pelo historiador, que 

sintetiza no último capítulo de sua obra: 

Em suma, Arte e Ilusão propõe a tese de os artistas antes mesmo de sonhar em 

copiar o que veem manipulam esquemas herdados que designam a realidade pela 

força das convenções. Observadores, por sua vez, cotejam o que veem com sua 

presciência do mundo, com o repertório também herdado de outras imagens. Com 

bem salientou Christopher S. Wood, em excelente artigo sobre o livro aqui resenhado, 

Gombrich volta-se contra o que Ruskin chamou de “inocência do olho”, pois para ele 

a percepção não é um dado adquirido, mas sim uma prática aprendida que envolve 

uma construção ativa do mundo. As imagens são “modelos relacionais” da realidade, 

e o realismo pictórico foi um produto histórico e coletivo, conquistado a duras penas. 
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O artista, portanto, não é livre, mas enfrenta um conjunto limitado de opções em que 

a cultura determina o que é possível. 

Essa abordagem de Gombrich, ainda segundo Wood, em certa medida 

dessacraliza o conteúdo dos grandes museus, mostrando como os pintores  também 

lidavam com a resolução de problemas práticos e técnicos. Neste sentido alinha-se a 

teóricos influentes como John Berger, Horst Bredekamp e Jonathan Crary, além de ter 

provavelmente profetizado a tendência dos chamados “estudos culturais”. Não por 

acaso, Arte e Ilusão possui muitas reproduções e análises de cartazes, anúncios, 

impressões populares, ilusões ópticas e ilustrações científicas como suporte para suas 

análises. Com isso, Gombrich volta-se não só contra historiadores que entendem a 

história da arte como uma história de progresso (em que um movimento anula ou 

supera o que o antecede) mas, sobretudo, contra certo entendimento de que a arte 

moderna representaria um avanço, uma nova ordem social ao captar uma estrutura 

invisível do cosmos ou refletir sobre a natureza da própria arte. Daí o ceticismo 

latente em relação a todas as vanguardas, presente neste livro erudito e instigante. 

 

10.9.3- História da Arte e Formalismo 

WÖLFFLIN, H. Conceitos Fundamentais da História da Arte. São Paulo: Martins 

Editora, 2015. 

WÖLFFLIN, H. Renascença e Barroco. São Paulo: Perspectiva, 1989. 

ARGAN, G. C. E FAGIOLO, M. Guia de História da Arte. Lisboa: Estampa, 1994. 

 

Além dessas questões, os autores apresentam alguns outros métodos ligados à 

análise da imagem e da arte, como o formalista que parte da teoria da pura-

visualidade. Tem-se como representantes dessa linha Konrad Fiedler, Alois Riegl, 

Worringer, Focilon, e Heinriich Wölfflin, que desenvolveu uma aplicação histórica 

para essa teoria. O estudioso dessa linha deverá deixar de lado os conteúdos 

emocionais e se fixar nas características formais, como linhas, composição, cor, 

relevo, volumes, etc. Além de verificar os aspectos formais, também analisar se essas 

formas são constantes na produção do artista, do período em que ele produziu, e em 

possíveis influências que possam ser verificadas em “obras cronologicamente mais 

tardias” (ARGAN e FAGIOLO, 1994, p. 34). Essas formas, para esse tipo de análise 

apresentam significados, não dos temas históricos, nem somente apresentam valores 
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puramente plásticos, mas sim, através das formas, procura-se atingir um valor 

universal. 

 

Poderá observar-se a seguir que o sistema dos sinais 
representativos não só se desenvolve tendo em conta os sistemas 
representativos de outros artistas (incluindo os antigos), mas 
também que existem certas afinidades entre os sistemas de sinais 
representativos usados pelos artistas da mesma época e do 
mesmo âmbito cultural. (ARGAN e FAGIOLO, 1994, p.35). 

 

 Com esse princípio, Wölfflin criou suas categorias por oposição, e as reuniu 

em cinco fundamentais: linear e pictórico, superfície e profundidade, forma fechada e 

forma aberta, multiplicidade e unidade, clareza absoluta e clareza relativa. Essas 

categorias Wölfflin utilizou principalmente para diferenciar o Renascimento, do 

Barroco. 

 Alois Riegl, outro estudioso, afirma que “a simbologia implícita na morfologia 

dos adornos reflecte uma intuição do espaço e do tempo próprio do mesmo grupo 

étnico e dependente do tipo de experiência vivida” (ARGAN e FAGIOLO, 1994, p. 

35). 

 Para os autores esse tipo de análise pode apresentar um perigo, o de fixar as 

constantes formais e retardar o processo histórico. 

 

10.9.4- História da Arte, Gestalt e Estudos Psicológicos da Percepção Humana 

das Formas  

ARGAN, G. C. E FAGIOLO, M. Guia de História da Arte. Lisboa: Estampa, 1994. 

 

Outra teoria que surge e está ligada aos estudos psicológicos da percepção 

humana das formas, é a psicologia da Gestalt, criada por Von Ehrenfels e 

Wertheimer. Embora tenha sido criada por Von Ehrenfels e Wertheimer, foi 

desenvolvida já no início do século XX por Köhler, Kofka, Katz, que partem da ideia 

que todo conhecimento implica em uma percepção estruturada. Nesse sentido, se 

difere da pura-visualidade pois “não se examinam dados perceptivos particulares, mas 

a experiência visual é algo de organizado e global (a sensação não é diferente da 

percepção)” (ARGAN e FAGIOLO, 1994, p.99). Á partir dessas ideias Rudolf 

Arnheim parte o método da psicologia da percepção, psicologia da visão. Esse 

método de análise prevê que o observador não é um ser passivo, ele participa da obra, 
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complementando o processo criativo. Para esse método, o ato de ver é de onde nasce 

o juízo de valor dos objetos percebidos, ou seja, dos fenômenos. Por isso é importante 

conhecer reunir em uma análise os componentes do processo visual e as relações 

psicológicas pois, a partir desses dois elementos é possível compreender o 

pensamento do autor, e entender o processo de criação da obra, como um método que 

não depende exclusivamente do autor, mas que o espectador também participa do 

processo de fruição da imagem. Para essa análise Arnheim utiliza uma série de 

categorias como parte de seu método: equilíbrio, tensão, expressão, movimento, cor, 

forma, configuração, desenvolvimento, espaço, luz. Para os autores esse método 

possibilita uma boa análise das obras de arte, pois apresenta uma característica 

didática tanto da questão visual, quanto da relação da percepção psicológica das 

formas e sua relação mental. 

 

10.9.5- História Social da Arte  

ARGAN, G. C. E FAGIOLO, M. Guia de História da Arte. Lisboa: Estampa, 1994. 

FRANCASTEL, P. A Imagem, a Visão e a Imaginação. Lisboa: Edições 70, 1998.  

 

Outro método citado no livro é o sociológico, do qual pode-se destacar 

pesquisadores como Arnold Hauser, e Frederick Antal. Esse método originou-se do 

pensamento positivista, onde H. Taine desenvolve sua história social da arte, que nada 

mais é que uma história da sociedade organizada à partir da questão da arte. Contudo, 

à partir da historiografia marxista essa pesquisa buscou “mais do que nos conteúdos 

ou nos temas, a relação entre arte e sociedade é procurada (...) na própria estrutura da 

forma, na organização dos sistemas de representação. 

No método histórico-sociológico o estudioso deverá levar em consideração de 

que a arte é produzida na esfera de uma sociedade e de um contexto histórico 

específico, por isso, deve-se levar em consideração a posição social do artista, centros 

de poder, períodos históricos, ou seja, todo arcabouço econômico, social e cultural de 

uma sociedade, deve ser levada em consideração quando se vai analisar uma obra de 

arte.  

Os autores, no entanto, afirmam que os resultados desse método, não tem se 

apresentado tão eficientes, pois seus estudiosos trabalharam sempre em campos já 

trabalhados, sem buscar novas análises, ficando aquém de seus objetivos. 
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10.10- MÉTODO MIDIOLÓGICO 

10.10.1- Midiologia 

DEBRAY, R. Vida e Morte da Imagem. Petrópolis: Vozes, 1994. 

 

Debray apresenta em seu livro o estudo da midiologia, um método que se 

propõe analisar a imagem à partir da ideia de que elas representam objetos, e assim 

sendo, estas representações mudam conforme o tempo, e, por isso, os olhares que 

lançamos sobre os objetos, não são estáveis, pensamento que discorda de algumas 

linhas de pesquisa da história da arte. Esse olhar que se modifica e altera o significado 

que atribuímos às coisas, parece indicar uma influência dos estudos de 

fenomenologia. Para o autor, isso também ocorre porque o “(...) olhar coletivo, esse 

inconsciente partilhado que modifica suas projeções ao sabor de nossas técnicas de 

representação” (DEBRAY, 1994, p.15). Debray propõe um estudo interdisciplinar que 

se situa no cruzamento de diferentes áreas como a história da arte, das religiões, das 

técnicas. A midiologia procurar relacionar os estudos de história da arte, da 

iconologia ou semiologia, e da história das mentalidades. Esse complexo midiológico 

é composto pela dimensão natural através da técnica, da dimensão política 

representada pelos efeitos sociais, e da função do campo simbólico das significações, 

e desta relação triádica, onde cada face do triângulo depende das outras duas, é que se 

estrutura o pensamento da midiologia. A partir dessas três dimensões é que a imagem 

deve ser analisada. 

 

10.11- MÉTODO FILOSÓFICO 

10.11.1- Filosofia da Complexidade 

FLUSSER, V. Filosofia da Caixa Preta: ensaios para uma futura filosofia da 

fotografia. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2002. 

Karita Bianca Silva 

 

A fotografia é a primeira imagem produzida por aparelho técnico, por isso 

Vilém Flusser a utiliza como objeto de análise, entretanto, a teoria desenvolvida por 

ele pode ser aplicada a outras imagens técnicas e seus produtores, os aparelhos. Por 

ser a pioneira, a fotografia carrega ainda uma característica do período histórico: pode 

ser impressa em superfície de papel e ser distribuída de forma individual. Contudo, 
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por estar inserida no período pós-histórico, a foto é distribuída de forma massificada, 

submetendo a vontade do fotógrafo aos objetivos do veículo de comunicação. É a 

partir desse tipo de distribuição que surge um novo tipo de comportamento: a 

valorização da informação e a desvalorização do objeto, pois a foto quanto papel não 

possui valor, mas como informação sim.  

Surge a “sociedade da informação” voltada para os aparelhos. Este ponto da 

obra é essencial para o entendimento do todo, pois para Flusser o conceito de aparelho 

não se limita a câmera, o celular ou o computador, mas estende-se a outros aparelhos 

programadores como as fábricas, os parques industriais, o sistema socioeconômico, 

político e assim infinitamente, de forma que um sempre foi programado por outro e 

nessa sucessão não conseguimos entender a quem pertencem os programas ou as 

intenções destes. 

O aparelho indústria fotográfica possibilitou a democratização das câmeras 

automáticas que permitiu que qualquer pessoa pudesse tirar fotos, isso faz com que as 

pessoas acreditem que sabem fazê-las e que sabem interpretá-las. No entanto, não é o 

que acontece, pois ao atribuirmos o valor de realidade a imagem, passamos a 

substituir a experiência e o conhecimento por ela. Eliminamos a necessidade de ler os 

textos tornando-nos além de analfabetos imagéticos, textuais. Esse analfabetismo é 

importante para o funcionamento do comportamento programado que gera aparelhos 

mais eficientes e pessoas mais robóticas com mais sede de “progresso”. A intenção 

dos aparelhos (parque industrial, socioeconômico etc.) por trás do aparelho do 

fotógrafo é de: “fazer com que os aparelhos programem a sociedade para um 

comportamento propício ao constante aperfeiçoamento dos aparelhos” (FLUSSER, 

2002, p.42), em outras palavras os usuários dos equipamentos técnicos servem apenas 

como feedback para o aprimoramento, para que a próxima câmera que sair no 

mercado seja ainda mais automática e pareça mais eficiente para os amadores que sem 

ter consciência de seu papel nos interesses dos aparelhos (indústria, socioeconômico, 

político etc.) tornem-se funcionários, limitados as possibilidades programadas.  

Em resumo: aparelhos tem como objetivo auto aperfeiçoar-se, para isso 

utilizam o comportamento do homem como feedback. O homem, por sua vez acredita 

ter total controle sobre o aparelho por conhecer sua parte visível, no entanto, 

desconhece o interior das caixas pretas e por desconhecê-las torna-se limitado as suas 

possibilidades programadas. A pós-história é marcada pela automação, a qual Flusser 

alerta dos perigos e aponta para a necessidade de uma filosofia que compreenda a 
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complexidade do assunto em questão sem recorrer a criticas previsíveis, de modo que 

a reflexão possa de fato libertar o homem da dependência dos aparelhos técnicos que 

este se submeteu.  

 

10.11.2- Filosofia da Arte 

LACOSTE, Jean. A Filosofia da Arte. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. 

 
No livro A Filosofia da Arte, de Jean Lacoste, o autor inicia seu debate à 

partir da difícil classificação do que é arte, entendendo que esse conceito é histórico e 

se transforma com o tempo. Já se classificou a arte como sendo um objeto produzido 

por alguém muito habilidoso, de maneira artesanal, repetitiva, e técnica. Porém, no 

Renascimento, a arte ganha um status onde o manual se junta ao mental, fazendo com 

que artistas como Leonardo da Vinci, reivindicassem o status de trabalho do gênio, da 

mente, e não somente da prática. 

Para Lacoste o problema da arte como nos aparece hoje, teria começado com 

Kant quando ele desenvolve “uma definição de Belo, uma teoria do gênio, e uma 

classificação das belas-artes” (LACOSTE, 2011, p.24). Kant opõe a concepção de 

obra de arte e da natureza, que é bela, e a obra de arte é “o artefato, o produto de uma 

intenção e não o objeto criado para ser belo” (LACOSTE, 2001, p.24). Kant vê na 

questão do julgamento estético, do gosto, um motivo para debate, pois o gosto 

pretende ser universal, para ser compartilhado, contudo pode esbarrar no fato de não 

poder ser transformado em dogma, pois esse gosto de modifica. Por isso Kant, em 

seus estudos Crítica da Faculdade de Julgar e Observações sobre o sentimento do belo 

e do sublime, vai preferir buscar a explicação dessa questão no campo da 

antropologia, e da psicologia, do que  submeter o julgamento crítico do Belo a 

princípios racionais e elevar suas regras à dignidade de uma ciência” (LACOSTE, 

2011, p.29).  

Com essa argumentação, Lacoste apresenta para o leitor um amplo panorama 

das mudanças do pensamento estético na visão da história da filosofia, o que 

comprova a ideia de que o conceito de estética, e a relação dos filósofos, e dos 

humanos do entendimento do que é a arte, e o belo, modificam-se com o tempo, ou 

seja, estética, arte, belo, são conceitos históricos.  

 

10.12- MÉTODO ICONOFÁGICO 
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10.12.1- Iconofagia 

BAITELLO, N. A Era da Iconofagia. São Paulo: Hacker, 2014. 

Karita Bianca Silva 
 

Norval Baitello traz reflexões a respeito do corpo, da mídia, da imagem e da 

cultura no livro A Era da Iconofagia, que reúne textos curtos que podem ser lidos de 

forma independente sem perder o sentido. Desse modo, os assuntos aparecem sem 

uma linearidade metódica, mas voltam a ser discutidos quando pertinente para maior 

compreensão dos argumentos. 

Para Baitello viver sem as mídias contemporâneas nos parece uma realidade 

distante já que elas estão presentes em nosso cotidiano. Entretanto, essa vida foi 

possível antes da criação das ferramentas de comunicação, quando as mensagens 

eram produzidas e mediadas pelo corpo. Na obra ampliamos nosso entendimento do 

que é mídia e do modelo de comunicação. Em uma ponta temos um corpo que emite 

uma mensagem, na outra, um corpo que a recebe, ou seja, se nos comunicamos o 

fazemos para alguém.  

O corpo é produtor de infinitas possibilidades de mensagens comunicativas, 

como os sons que produzimos, o cheiro, os sabores, os movimentos. Todas essas 

produções se tornam imagens. As imagens podem ser endógenas, que são criadas na 

mente, ou exógenas, que são as imagens externas. Desse modo, o corpo é a mídia 

primaria, a ponte entre o que se quer emitir e quem vai receber.  

Além de comunicar o corpo é tridimensional o que nos faz sentir o momento 

presente e isso implica na necessidade de um tempo e um espaço. Essa consciência de 

corpo presente é o que o autor explica ser a propriocepção, o sentido do corpo quanto 

corpo. 

A partir da criação de ferramentas como intermediários somados no processo 

comunicativo, temos uma nova configuração de espaço – tempo. O homem passa a 

deixar sua marca em superfícies bidimensionais comunicando que sua presença esteve 

ali, mas o fato de não estar mais no tempo presente, comunica também sua ausência. 

Nesse momento, o tempo é vencido simbolicamente. Uma imagem gravada fica 

eternizada bem como a presença simbólica e ausência corporal de seu criador. A 

concepção de espaço também é modificada. Nasce com a mídia secundaria, à 

distância, pois a imagem criada precisa chegar ao receptor. Além disso, o tempo de 
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contemplação torna-se necessário para decifrar a mensagem, seus significados e, por 

fim, consumi-la. 

Surge a necessidade do uso dos sentidos de distância, a audição e 

principalmente a visão e com o excesso do uso desse sentido, passamos a viver em 

prol apenas das visibilidades, esquecendo-nos do que juntamente torna-se invisível. 

 Com o advento da eletricidade, o homem desenvolve a mídia terciaria. Uma 

nova concepção de espaço-tempo aparece, pois os novos aparatos técnicos 

possibilitam a comunicação em um tempo tão acelerado que suprime o espaço. Não 

há necessidade de transporte, tampouco estar presente para comunicar-se, a 

mensagem chega quase que em tempo real, eliminando o tempo de contemplação 

“individualmente diferenciado” (BAITELLO, 2005, p.34). Dessa forma passamos a 

ocupar um espaço virtual, onde não há lugar para o corpo, apenas para informações. 

 Se na mídia primária comunicávamos através do próprio corpo, na mídia 

secundária passamos a usar ferramentas, e a inserção destas no processo comunicativo 

não substitui o corpo, pois as imagens precisam do homem para lhes conferir vida. 

Contudo, a chegada da mídia terciária trouxe a reprodução desenfreada que resultou 

na inflação das imagens, gerando a crise de visibilidade. Não é a quantidade excessiva 

de imagens em si que gera a crise, mas a perda dos sentidos destas por conta do 

cansaço da visão. O “valor de exposição” que Walter Benjamin apontara torna-se 

saturado. Quanto mais imagens são produzidas para alcançar a visibilidade, mais 

cansado nosso olhar fica, menos atenção damos as imagens mostradas e menos 

visíveis elas se tornam. Em outras palavras, a visibilidade gera invisibilidades, que 

geram desespero por mais imagens para suprir os espaços vazios que as anteriores 

deixaram. 

 Quando conferimos vida às imagens elas acabam por formar seu próprio 

mundo e desde esse momento, passaram a nos seduzir e a nos transformar em seres 

bidimensionais. E por cultuar a própria criação, o homem passou a abrir mão de sua 

corporeidade para assumir a forma de imagem, viver por e para a imagem. Isso 

porque há na imagem a ideia de imortalidade tão almejada pelo homem. O abandono 

do corpo limitado e mortal para transformar-se em imagem é o que o autor chama de 

iconofagia, o momento em que a imagem devora, consome, e substitui o humano. 

Por medo da morte criamos as imagens e por cultuarmos sua imortalidade 

permitimos que nos devorem para que por meio delas possamos ser eternizados. Atrás 

de uma imagem existem seus subterrâneos, a parte invisível, onde foram depositados 
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tudo aquilo que foi esquecido. Por assumirmos um “corpo invisível”, (BAITELLO, 

2005, p.87) passamos a ter o mesmo medo das imagens: o esquecimento. Portanto, 

produzimos e reproduzimos visando a visibilidade, que defasada, torna-se invisível. 

 

10.13- MÉTODO DA ARTE E EDUCAÇÃO 

10.13.1- Arte e Educação 

BARBOSA, A. M. A Imagem no Ensino da Arte. São Paulo: Perspectiva, 2002. 
 

Isabella Palmieri 

 

No livro A Imagem no Ensino da Arte, a autora Ana Mae Barbosa deixa claro 

a importância do uso da imagem na educação de alunos, no caso, já que o aprendizado 

visual prende muito mais atenção do que ouvir, por exemplo. Ela introduz seu livro 

enfatizando que arte não é algo para ser desfrutado apenas por pessoas dotadas de 

algum tipo de inteligência ou conhecimento especial, apenas deve-se saber que uma 

obra de arte não é simplesmente uma imagem sem significados, é preciso senti-la para 

compreendê-la. Arte é um modo de expressão utilizado desde os primeiros modos de 

comunicação do homem primitivo onde se deu início à arte rupestre. 

Ela explica que a leitura de uma obra de arte faz parte da metodologia de 

ensino da arte. Essa leitura faz com que a pessoa possa ler uma imagem realizando 

análises criticas e avaliações com base em informações históricas. “Cada geração tem 

direito de olhar e interpretar a historia de uma maneira própria, dando um significado 

à história que não tem significado em si mesma”. (BARBOSA, 2002, p. 38). 

Explicando o método comparativo de análise de obras de arte, ela demonstra 

sua admiração por Feldman dizendo: “Para Feldman aprender a linguagem da arte 

implica desenvolver técnica, critica e criação e, portanto, as dimensões sociais, 

culturais, criativas, psicológicas, antropológicas e históricas do homem” (BARBOSA, 

2002, p. 43). 

Já Sobre o método de multipropósito, ela explica que para uma pessoa 

entender uma obra de arte não é preciso somente que ela tenha contato com a obra ao 

longo dos anos, mas que ela amadureça seu ponto de vista e aumente a qualidade de 

percepção e opinião através de contatos anteriores com outros tipos de obras, que 

sejam originais, mudando seu modo de leitura com o passar do tempo. 
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Ter desenvolvimento crítico é de extrema importância para a arte. A 

capacidade de criticar uma obra de arte deve-se à um processo de quatro fases 

interligadas. São elas: descrição, que é o primeiro processo onde se olha a obra com 

atenção; análise, que significa quando se repara no comportamento do conjunto da 

obra; interpretação, que é aquilo que acontece quando você cria mentalmente um 

significado daquilo que se entende com base em suas percepções; e por fim, 

julgamento, o qual se cria um valor em relação ao objeto de imagem. 

 

 

 

10.14- MÉTODO TEORIA CRÍTICA 

10.14.1- Teoria Crítica e Escola de Frankfurt 

BENJAMIN, W. A Obra de Arte na Época de sua Reprodutibilidade Técnica. In: 

COSTA LIMA, L (org.). Teoria da Cultura de Massa. São Paulo: Paz & Terra, 2000. 

 

Karita Bianca 

 

A partir da análise que Marx faz sobre a relação das classes com os meios de 

produção do capitalismo, Walter Benjamin discursa sobre os impactos tardios que a 

arte sofreu em um posicionamento mais democrático em oposição as colocações dos 

demais teóricos da Escola de Frankfurt. 

O autor defende que a arte sempre foi reprodutível. Primeiro, os discípulos 

copiavam as obras de seus mestres, depois surgiu a xilogravura que permitiu que o 

desenho pudesse ser reprodutível, mais tarde, no século XIX, a litografia foi a 

responsável pelas artes gráficas atingirem o mesmo nível que a imprensa, inserindo 

imagens no cotidiano assim como a escrita técnica.  

A reprodução ganha um novo caráter a partir da fotografia, pois esta 

possibilita que uma cena seja capturada em um tempo curtíssimo, diferente da mão 

que leva um determinado tempo para compor a imagem. Nesse momento, a mão é 

liberada do trabalho que passa a ser tarefa do olho. Essa rapidez e cunho reprodutível, 

mudaram a relação humana com a arte, o que fez e faz com que pessoas questionem o 
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que é ou não arte. Benjamin realça que as críticas negativas à fotografia não se 

comparam as críticas que o cinema sofreu, ambos foram questionados enquanto arte.  

A visão do autor revela-se inovadora no momento em que ele coloca que não 

faz sentido “desqualificar” a fotografia ao compará-la com a pintura, pois ambas são 

produções artísticas, entretanto de ordens diferentes. Essa comparação sinalizava, 

segundo Benjamin, uma mudança histórica, que na época não foi percebida, porém 

surgia uma nova configuração de arte. 

Essa nova configuração trata-se do que o autor denomina de perda da aura. 

Para Benjamin a pintura, por exemplo, possui a autenticidade, ou seja, é uma obra 

única que ao logo do tempo acumula uma “vivência”, um testemunho histórico, 

presencia o “aqui-agora”. Além disso, uma pintura está distante do seu espectador, ela 

não foi feita para ser exposta para todos, ela deve ser vista por poucos, estar na 

intimidade e isso detém uma certa magia, por isso essa arte possui um valor de culto. 

Por outro lado, uma arte reprodutível, só faz sentido se feita para as massas. É o caso 

do cinema, que é produzido para que muitas pessoas assistam, para ser acessível. O 

cinema está próximo ao seu espectador, portanto este possui o valor de exposição. 

Essa transição do foco nas artes de valor de culto para as de valor de exposição é o 

que caracteriza a perda da aura, “a aparição única de uma coisa distante, por mais 

perto que ela esteja” (BENJAMIN, 1994. p.170). Em outras palavras: tanto a pintura 

quanto a fotografia são produções artísticas, sendo a primeira um objeto único, 

distante, contemplado na intimidade, e a segunda, reprodutível, capaz de alcançar as 

massas.  
 

11- PROJETO PARA UM MÉTODO HÍBRIDO DE ANÁLISE DE IMAGEM 

 

Prof. Dr. Patricio Dugnani 

 

Para desenvolver essa pesquisa, partiu-se das teorias de análise de imagem já 

existentes, oriundas das mais diversas áreas do conhecimento, como a Iconologia de 

Erwin Panofsky, da Semiótica de Charles Sanders Peirce, a Psicologia da Arte de Lev 

Semenovitch Vigotski, a Antropologia de Gilbert Durant, a História da Arte de Ernst 

Gombrich, a visão pós-moderna de autores como Georges Didi-Huberman,  a 

Fenomenologia de John Berger, ou Maurice Merleau-Ponty, a Arqueologia do saber 
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de Michel Foucault, além de se apoiar na Semântica Estrutural e Semiótica Discursiva 

de Algirdas Julien Greimás, da Semiótica Visual de Antonio Vicente Pietroforte e dos 

estudos de análise de imagem da Semiologia desenvolvida por Roland Barthes, entre 

outros autores descritos anteriormente. 

Essa decisão se deu pois a maioria dos métodos partem da observação material 

da imagem, para entender seus significados, e suas representações. Por isso, à partir 

da leitura das formas da imagem, a relação delas com aspectos sociais, psicológicos e 

culturais da sociedade, pode-se buscar interpretar os significados e os códigos que a 

linguagem visual utiliza para comunicar seus conteúdos. 

Esses métodos partem dos elementos concretos, dos significantes, da parte 

material das representações, para chegar à interpretação dos significados. Nesse 

processo percebeu-se momentos da análise de imagens que fixam seu olhar mais 

profundamente nas relações formais das imagens, como o Formalismo de Donis A. 

Dondis, e o Formalismo Histórico de Heirich Wölfflin, enquanto outros investigam 

mais profundamente aspectos culturais (Antropologia), psicológicos (Psicologia da 

Arte, Psicologia da Percepção – Gestalt), sociais (Sociologia da Arte, Antropologia), 

contudo, em sua maioria, não deixam de mesclar suas investigações com outras áreas 

de conhecimento, apresentando, em sua maioria, métodos híbridos.  

Além dessas questões, percebe-se que métodos de leitura de imagem, mais 

contemporâneos apresentam constantemente métodos mais híbridos. 

Então, nesse capítulo, à partir dessas observações será desenvolvido um 

primeiro esboço de um método híbrido de análise de imagens. 

 

11.1- JUSTIFICATIVA 

 

Desenvolver novas maneiras de analisar as expressões estéticas, além de 

desenvolver novos olhares sobre a construção de significado, buscando aumentar a 

autonomia da imagem em relação ao verbal, parece ser algo necessário, em um 

momento que a produção da imagem e distribuição da mesma toma tamanhas 

proporções e a linguagem visual, através de analogias, ganha cada vez mais espaço 

em uma sociedade de extrema valorização do visual, da aparência, devido à facilidade 

que os novos meios digitais têm para reproduzir, constituir e se comunicar através de 

imagens. 
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11.2- PROBLEMA E HIPÓTESE 

 

Como a constituição da produção de significados através do uso da imagem, 

sempre esteve intimamente relacionada à construção da linguagem verbal, sendo que 

essa última interfere demais com a possibilidade de desenvolvermos melhores 

maneiras de analisarmos as imagens, a questão norteadora dessa pesquisa será: É 

possível desenvolver uma análise da linguagem visual, que possibilite dar maior 

independência à comunicação e produção de significados das imagens em relação à 

linguagem verbal?  

Como percebe-se à partir do levantamento bibliográfico, que os métodos de 

análise de imagem partem da observação material e encaminham-se a interpretação 

dos significados, tem-se como hipótese que é possível desenvolver um método 

híbrido de análise de imagem, que parte das qualidades, e que termina na relação 

entre essas qualidades, a representação e o contexto em que está inserida a imagem. 

 
11.3- OBJETIVOS 
 

Pretende-se desenvolver um primeiro esboço de um método de análise híbrido 

de imagem, que se inicie a partir das qualidades visuais do objeto, as relações 

analógicas, a redundância e repetição de signos, seus processos retóricos 

(principalmente os processos metafóricos e metonímicos), e sua construção espacial, 

dando mais independência à comunicação visual em relação à comunicação verbal e 

sua construção cognitiva de causa e efeito. Para desenvolver essa analise, utilizar-se-á 

como objeto de pesquisa o imaginário nas expressões estéticas.  

Portanto, a partir da necessidade de analisar a imagem de maneira mais 

independente da linguagem verbal, pretende-se desenvolver um método mais 

assentado na observação de qualidades e plasticidade da imagem, nas relações 

analógicas e na construção através da herança de modelos já instaurados em nosso 

imaginário. Para isso, será analisada a construção do imaginário das expressões 

estéticas. 

 

11.4- ESBOÇO DE UM MÉTODO HÍBRIDO DE ANÁLISE DE IMAGEM 

 

 No início  do trabalho, percebeu-se a semelhança entre diversos métodos de 

análise de imagem, aparentemente sobre influência de linhas das teorias dos signos e 
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influenciados pelo estruturalismo e a virada linguística do século XIX, que se 

caracterizam pela busca de desenvolver métodos científicos para o campo dos estudos 

das línguas e das representações. 

Dessa forma é proposta dessa pesquisa desenvolver um esboço de um método 

de análise e leitura de imagens que partirá inicialmente da convergência de quatro 

teorias básicas ligadas à linha das teorias dos signos, e que durante o seu 

desenvolvimento serão relacionadas a outras áreas, para compreender desde a seleção 

e combinação de signos que originaram a imagem, até o contexto histórico, 

antropológico, psicológico que a imagem se apresenta e como é interpretada, tornando 

assim capaz de constituir significados.  

Os primeiros quatro métodos de análise de imagem que partiremos para 

formular esse primeiro esboço serão: método de análise de obras de arte desenvolvido 

por Lev Semenovitch Vigotski, os estudos de Iconologia de Erwin Panofsky, a 

Semiótica desenvolvida por Charles Sanders Peirce, e a Semiologia de Roland 

Barthes. A escolha decorre do fato de esses estudos dividirem a análise das artes 

visuais em três níveis: o nível formal ou sintático (fundamental/ formal/ material) dos 

níveis semântico (significado/ narrativo/ histórico/ denotação) e pragmático 

(discursivo/ contexto/ sentido/ uso/ conotação). 

Panofsky divide sua análise do significado em três níveis: significado primário 

ou natural, significado secundário ou convencional e significado intrínseco ou 

conteúdo (PANOFSKY, 1976 p.50 a 52). Peirce divide os signos em três categorias 

universais: Qualidade (primeiridade), Relação (secundidade) e Representação/ 

mediação (terceiridade). Enquanto Vigotski divide seu método objetivo na “seguinte 

fórmula” (VIGOTSKI, 2001, p.26): Forma da obra de arte; Análise funcional, 

estrutural; e Resposta estética, leis gerais. 

Esse processo nos libera para analisar cada um desses níveis distintamente, 

dando um panorama geral da lógica da construção da imagem. Dessa forma pode-se 

perceber que o arcabouço teórico e a estrutura de montagem das análises propostas 

por Vigotski e Panofsky, coincidem com a teoria dos signos – semiótica – de Peirce e 

reforçam a afirmação de Omar Calabrese, que diz serem os estudos de iconologia de 

Panofsky, uma semiótica das artes visuais (CALABRESE, 1987, p. 41). Sendo assim, 
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pode-se partir para uma análise de imagens, dos princípios desenvolvidos pela 

semiótica no século XX. 

A escolha da semiótica Charles Sanders Peirce e da iconologia de Erwin 

Panofsky se deu pelo fato de esses estudos convergirem ao analisar as artes visuais 

em três níveis.  A Iconologia de Panofsky analisa significado nos seguintes níveis: 

significado primário ou natural, significado secundário ou convencional e significado 

intrínseco ou conteúdo (PANOFSKY, 1976, p.50), separando, assim, o nível formal 

ou sintático (fundamental) dos níveis semântico (narrativo e histórico) e pragmático 

(discursivo). Isso nos deixa livre para analisar cada um deles distintamente.  

A iconologia trata do estudo dos significados das artes visuais, e vai “desde a 

identificação do tema pode ser feita uma leitura da obra que a liga à complexidade da 

cultura...” (CALABRESE, 1987, p.36). Esse método de análise das artes visuais 

pretende ampliar as possibilidades de interpretação dos fenômenos artístico-culturais. 

A interpretação iconológica exige o estudo de conceitos específicos retirados de 

fontes literárias. São documentos necessários para direcionar a escolha e a 

apresentação dos motivos, bem como a produção e a interpretação das imagens, 

histórias e alegorias. Esses fatores darão sentido às composições formais e aos 

processos técnicos utilizados. Porém é preciso estar atento para que a subjetividade 

não domine a análise, pois podemos confiar demasiado na intuição pura, interpretando 

os documentos de uma maneira não objetiva, deixando-nos levar por suposições 

particulares sem a devida comprovação e relação com a obra visual escolhida. 

 Panofsky, como foi demonstrado, dividiu a sua análise em três níveis de 

significados ou temas básicos: tema primário ou natural, tema secundário ou 

convencional (iconografia) e significado intrínseco ou conteúdo. 

Justamente nesse ponto, é que a reflexão de Erwin Panofsky se aproxima da 

teoria geral dos signos - a semiótica de Charles Sanders Peirce – principalmente em 

seu arcabouço teórico e na estrutura de divisão triádica. Inclusive, devido a essa 

semelhança, Omar Calabrese, afirma que os estudos de iconologia de Panofsky, são 

uma semiótica das artes visuais (CALABRESE, 1987, p.41). 

Percebe-se melhor a afinidade das teorias de Peirce e Panofsky quando 

compara-se as suas estruturas. Em ambas percebe-se a predominância de um 
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pensamento triádico, em que através de três categorias cria-se um mecanismo de 

entendimento dos fenômenos universais, sejam eles artísticos ou naturais. 

Para Peirce, “um signo ou representamen, é aquilo que, sob certo aspecto ou 

modo, representa algo para alguém. Dirige-se para alguém, isto é, cria na mente dessa 

pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido” (PEIRCE, 

1977, p.46). O signo representa um objeto em um determinado aspecto, criando um 

signo, que por sua vez, cria outro na mente da pessoa. Esse segundo signo criado a 

partir de um primeiro é denominado interpretante. Essa relação triádica de signo, 

objeto e interpretante, permeia toda nossa percepção dos fenômenos que se 

apresentam à mente. 

Peirce elegeu três faculdades necessárias ao homem para a observação e 

compreensão dos fenômenos: a contemplação, a distinção e o julgamento. A partir 

dessas três faculdades chegamos às categorias que foram denominadas primeiramente 

como qualidade, relação e representação, substituídas posteriormente por qualidade, 

reação e mediação. Finalmente, as três categorias foram novamente batizadas dezoito 

anos depois, por Peirce, de primeiridade, secundidade e terceiridade.  

A primeiridade está ligadas às noções de qualidade, possibilidade, consciência 

imediata. As idéias de secundidade estão ligadas às noções de existência, 

incompletude, ação e reação. As idéias de terceiridade estão ligadas a noções de 

generalização, convenção, representação, norma e lei. Percebemos, dessa maneira, 

que a síntese é uma preocupação comum tanto a Peirce como a Panofsky.  

Enfim, na análise de Panofsky encontramos, na divisão dos três significados, 

noções semelhantes às categorias universais de Peirce, demonstrando, assim, a 

adequação do método da iconologia à semiótica peirceana. Ao que parece, o teórico 

alemão, baseado em um pensamento tricotômico, que poderia ser a arquitetura 

filosófica peirceana, construiu um sistema de análise das obras de artes visuais. Esse 

mecanismo de leitura dos significados das artes, dividido hierarquicamente em três 

categorias - a eleição das formas puras (qualidades das obras); relação das formas 

puras com os textos que possam esclarecer seus significados; e mediação das formas 

puras com a relação entre os textos utilizados para descobrir seu valor. 

Partindo-se dos aspectos concretos, formais, denotados e das qualidades puras 

da imagem, pode-se chegar à compreensão das relações entre os signos que 

constituem  o campo da representação, do conteúdo, da conotação. Esta linha central 



	   72	  

de raciocínio é que será a base do método híbrido de análise de imagem nesta 

pesquisa. 

Quanto à teoria de Barthes, baseada nos estudos de Semiologia de Ferdinand 

Saussure, se apoiam nas ideias principais de que o signo é formado por uma parte 

material (significante) e uma parte imaterial (significado), e que os signos são sociais 

e arbitrários.  

Assim sendo, o primeiro conceito emprestado da semiologia, que será 

utilizado nesta análise, é o conceito de intertextualidade, de Roland Barthes (2004). A 

intertextualidade deverá guiar nossa observação da produção da imagem na 

contemporaneidade, pois esta estratégia se mostra uma constante em tempos pós-

modernos. De acordo com a teoria da intertextualidade um texto, não necessariamente 

verbal, é feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas em diálogo entre si.  

 

[…] um texto é feito de múltiplas escrituras, elaboradas a 
partir de diversas culturas e ingressante em uma relação 
mútua de diálogo, paródia, contestação; mas há um lugar em 
que esta multiplicidade é percebida, e este lugar [...] é o 
leitor: o leitor é o espaço em que se inscrevem, sem que 
nenhuma se perca, todas as citações que constituem a 
escritura: a unidade do texto não reside em sua origem, mas 
em seu destino, e este destino não pode ser pessoal: o leitor é 
alguém sem história, sem biografia, sem psicologia; ele é, 
simplesmente, um qualquer que articula, em um único 
campo, todos os traços a partir dos quais se constitui a 
escritura. (BARTHES, 2004, p.64). 

 

Além do conceito de intertextualidade, a escolha da semiologia de Barthes se 

dá pela sua relação com a semiótica peirceana. A relação da análise dos signos visuais 

que compõem a imagem, tanto a semiótica, como a semiologia, parecem concordar 

que uma análise dos signos, e sua organização, deve partir de um campo mais 

concreto e objetivo, para um campo mais abstrato e representativo. Ou seja, se para 

Barthes a análise deve seguir do “óbvio” para o “obtuso” – da denotação para a 

conotação -  a semiótica peirceana observa o signo, em suas categorias universais, que 

vão da percepção pura das qualidades, do signo icônico, até a representação e 

mediação, o signo simbólico, convencional. Para Barthes: 
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Diremos, pois, que um sistema conotado é um sistema cujo  
plano de expressão é, ele próprio, constituído por um sistema 
de significação; os casos correntes de conotação serão 
evidentemente constituídos por sistemas complexos, cuja 
linguagem articulada forma o primeiro sistema. (BARTHES, 
1992, p. 95) 

Barthes (1964c), por exemplo, distingue três tipos de 
mensagens na publicidade ilustrada. Apenas duas delas são 
codificadas. A primeira é a mensagem verbal, que depende do 
código da língua. Ela consiste no nome da marca e no 
comentário verbal das qualidades do produto. As duas outras 
mensagens são inseridas na imagem visual: uma é a 
mensagem icônica não codificada, da qual a imagem 
fotográfica denota analogamente os objetos “reais” de maneira 
que o significante e o significado são quase “tautológicos”, e a 
outra é uma mensagem icônica codificada (ou simbólica). De 
acordo com Barthes, a última inclui as conotações do quadro 
em que se forma a imagem específica do produto que deve ser 
transmitida aos consumidores. (NOTH e SANTAELLA, 2011, 
p. 81) 

  

Essas ideias defendidas por Barthes serão muito importantes para fazer a 

ligação entre as teorias dos signos, e a área das ciências humanas e sociais, pois parte 

da ideia de que os signos são sociais, são mediados por  convenções e que sua 

representação depende da relação dialógica entre a materialidade (qualidades, formas) 

e a imaterialidade dos significados, pois é à partir dessa relação é que se constitui o 

significado, e o sentido de uma mensagem em um contexto comunicativo e 

expressivo.  

 
Níveis Do 
Processo Sígnico 

Semiologia F. 
Sauussure 

Semiótica  
C. S. Peirce 

Iconologia 
E. Panofsky 

Psicologia Da Arte 
L. S. Vigotski  

Semiologia 
Roland Barthes 

Sintático 
Relações formais 

Significante Qualidade Significado 
primário ou 
natural 

Forma/materialidade/exp
ressão 

Expressão 

Semântico/signifi
cado 
Denotação 

Significado Relação Significado 
secundário ou 
convencional 

Análise 
funcional/comparação 

Denotação 

Pragmático/ 
sentido/contexto 
Conotação 

 Representação/
Mediação 

Significado 
intrínseco ou 
conteúdo 

Leis gerais Conotação 
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 Dando continuidade com essa avaliação das linhas de pesquisa, que podem 

contribuir com o desenvolvimento de um método híbrido, o Formalismo expresso na 

Sintaxe da Imagem de Donis Dondi, e o Formalismo Histórico de Heinrich Wölfflin. 

Essas duas linhas de pensamento tem em comum esse aspecto de valorização da 

análise das formas, para analisar a imagem. O primeiro, Dondis, busca entender de 

maneira mais purista, as relações formais da composição plástica nas expressões 

visuais. Enquanto que o segundo, Wölfflin, busca nas constantes formais, o modo de 

classificação e de análise de imagem, principalmente a arte do período Barroco e do 

Rensacimento: “Wölfflin se aproxima de Riegl na medida em que substitui conceitos 

absolutos e abstratos da estética por categorias e ‘formas de ver’ a arte mais 

concretas” (SILVA, 1989, p. 14). 

 A crítica feita aos métodos que se originam da leitura formalista, e das leituras 

semióticas da imagem, é que acabam por concentrar suas análise nos aspectos 

formais, representativos e discursivos da linguagem visual, e acabam por deixar para 

segundo plano as questões sociais e culturais. Por isso, para implementar um método 

híbrido de análise de imagem que possa abranger o maior número de aspectos que 

constituem as representações visuais, torna-se necessário utilizar métodos de outras 

áreas de conhecimento. Embora ainda tenhamos questões epistemológicas a serem 

solucionadas para que essas fusões metodológicas se tornem totalmente eficientes, 

nesse momento, busca-se esboçar os caminhos possíveis para desenvolver esse novo 

método. 

 Para ampliar essa análise cultural e social, na estrutura dos métodos 

formalistas e semióticos, pretende-se recorrer, primeiramente, à Antropologia, ou 

pesquisadores que recorreram a essa linha de pensamento.  

 Dentre os teóricos que se utilizaram da Antropologia para o estudo da imagem 

e do imaginário destacam-se nessa pesquisa: o Pragmatismo Relativista de 

Convergência de Gilbert Durand (2002), e a Arqueologia do Saber de Michel 

Foucault (2002). O primeiro, proposto por Durand, busca compreender o código 

simbólico de culturas variadas, onde se procura encontrar as constantes que regem os 

símbolos que compõem esse imaginário. Enquanto que o método arqueológico de 

Foucault, busca compreender os discursos que formam o saber de um determinado 

período. Essa tendência antropológica deve contribuir com o método híbrido, na 

compreensão cultural de determinadas representações imagéticas. 
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 Da Fenomenologia pretende-se buscar nas leituras de imagens de John Berger, 

e de Maurice Merleau-Ponty apoio para o desenvolvimento do método. Nos dois 

casos, busca-se entender a imagem como fenômeno que se revela ao olhar no 

presente, podendo se desvencilhar das análises que Berger considera mistificadas 

pelos historiadores da arte. A questão da relação entre a consciência e os fenômenos, 

tanto para Fenomenologia, quanto para a Semiótica de Peirce estão relacionadas à 

percepção das qualidades, a associação dos signos e a representação dos símbolos. 

Por isso a aproximação dessas duas teorias não trariam grandes problemas 

epistemológicos. 

 Já, da História da Arte, pretende-se utilizar o potencial de classificar e ordenar 

estilos artísticos, de acordo com uma reflexão diacrônica. Para Giulio Carlo Argan e 

Maurizio Fagiolo a “história da arte tem, pois a função de estudar a arte não como 

reflexo, mas como agente da história” (ARGAN e FAGIOLO, 1994, p. 19).  

Para além da História da Arte, deverá contribuir com a compreensão da 

imagem, a Filosofia da Arte, como na leitura de Jean Lacoste (2011), que possibilita 

entender as relações estéticas no seu conjunto, na revelação das modalidades do Belo, 

nas motivações, e nas finalidades que compõem as reflexões estéticas. 

Para desenvolver a leitura social da imagem na reflexão desse projeto de 

pesquisa, buscou-se no método Sociológico, e no Histórico-Sociológico de Arnold 

Hauser, Pierre Francastel, Giulio Carlo Argan. Nesse método procura-se entender a 

relação entre a produção artística, a produção imagética e o contexto social e 

histórico. 

  Finalmente, levando-se em consideração as características labirínticas e 

enigmáticas da pós-modernidade, além do fato de ser uma produção contemporânea, 

torna-se inevitável classifica-lo como uma obra que apresenta características pós-

modernas. A partir dessa reflexão, toma-se a expressão pós-moderna, como um objeto 

que - assim como seu sujeito, segundo Stuart Hall (2004) – ganha uma complexidade, 

devido a carga de incertezas e de rompimentos com conceitos estabelecidos.  

Essa instabilidade e incerteza característica da pós-modernidade parece 

influenciar os autores que tendem a desenvolver na contemporaneidade métodos cada 

vez mais Híbridos, como foi observado no levantamento bibliográfico. Como a 

mistura do Descontrutivismo de Derrida, misturado a questões da Psicanálise de 

Freud e Lacan; as questões poéticas; e da tendência Neobarroca de autores como 
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Didi-Huberman (2013), Rancière (2012), Calabrese (1999), Benetti (2004) e 

Hutcheon (1991). 

 Embora se observe essa instabilidade de maneira constante nas análises de 

imagens desenvolvidas na pós-modernidade, é verdade também que esse hibridismo 

também é facilmente verificável nas análises desenvolvidas no século XX, pois em 

Vigotsky e sua Psicologia da Arte, na Iconologia de Panofsky se encontram 

influências das teorias dos signos desenvolvidas no final do século XIX e início do 

XX. Dessa forma, parece ser mais fácil encontrar métodos híbridos nessa área de 

conhecimento, do que métodos puros.  

Dessa forma como afirmou-se anteriormente, a produção estética das imagens 

na pós-modernidade, apresenta um jogo constante de citações, intertextualidades, de 

mistura de paradigmas estéticos dos mais díspares, e esse fator torna a análise do 

discurso visual um desafio constante, por isso, propõe-se um método híbrido de 

análise de imagem, baseado nos estudos da Iconologia de Erwin Panofsky; da 

Semiótica de Charles Sanders Peirce; da Semiologia, principalmente, as análises de 

imagem realizadas por Roland Barthes; na Antropologia de Claude Levi-Strauss, 

Grant Mccracken, Gilbert Durant; no Formalismo Histórico de Heinrich Wölfflin; na 

História da Arte de Ernst Gombrich; na Fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty e 

John Berger; na a Psicologia da Arte de Lev S. Vigotski; na Semiótica Visual de 

Antônio Pietroforte, na Semiótica Discursiva de Algirdas J. Greimás; na Arqueologia 

do Saber de Michel Foucault; nas teorias híbridas desenvolvidas na pós-modernidade 

como análises de Georges Didi-Huberman, Jacques Rancière, o Neobarroco de Omar 

Calabrese e Mauricéia Benetti; do Desconstrutivismo de  Jacques Derrida; entre 

outros autores. 

 

12- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A pesquisa se desenvolveu durante o ano de 2017 à partir de um levantamento 

bibliográfico inicial de livros que investigam, direta, ou indiretamente a análise de 

imagem. A pesquisa começou formada por 02 professores, 02 alunos bolsistas e 04 

alunos voluntários, e terminou com 04 professores e 09 alunos (02 bolsistas e 07 

voluntários). A partir do encontro desse núcleo de pesquisadores está se 
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desenvolvendo o Observatório de Imagem, um grupo de pesquisa interdisciplinar para 

estudar questões ligadas à linguagem visual. 

 Em 2017, durante o desenvolvimento do projeto, eram feitas reuniões para 

discutir os assuntos levantados, para verificar a produção das resenhas e para avaliar o 

levantamento bibliográfico. 

 No decorrer do desenvolvimento da pesquisa, do levantamento bibliográfico e 

da produção das resenhas pode-se destacar fatores positivos e negativos que 

interferiram na execução. Pode-se destacar o envolvimento dos professores e alunos 

que ajudaram a desenvolver a pesquisa, além disso, o grupo, durante o ano, teve 

diversas adesões e cresceu, o que demonstrou que o tema gerou interesse na 

comunidade acadêmica. Outro aspecto positivo, foi a produção de 51 resenhas de 

livros que podem compor uma base bibliográfica importante para futuras pesquisas na 

área de análise de linguagem visual. Como fatores negativos pode-se destacar o prazo 

de um ano de duração da pesquisa, pois durante o seu desenvolvimento, percebeu-se 

que esse conhecimento dos métodos de análise de imagem se ramificam em diversas 

áreas, e que se poderia aprofundar mais nesse levantamento, e na organização desses 

dados. Outro fator que dificultou a pesquisa, foi que, embora o corpo discente 

estivesse interessado, a maioria dos alunos voluntários estavam cursando os semestres 

finais, e precisavam dividir o tempo da pesquisa, entre as atividades de estágios e o 

desenvolvimento dos trabalhos de Conclusão de Curso. Se não fosse esse fator, 

provavelmente poderíamos avançar no levantamento dos dados e na produção das 

resenhas. Se fosse reiniciar esse trabalho, procuraria alunos que estivessem cursando a 

metade do curso, pois não seriam, nem tão iniciantes nos estudos acadêmicos, nem 

estariam com tantas atividades.  

 De qualquer forma procurou-se cumprir os objetivos dessa pesquisa. Com as 

resenhas de 51 livros foi possível fazer um levantamento bibliográfico abrangente das 

principais publicações em formato de livro que tratam da análise de imagem, como 

foi demonstrado nos capítulos anteriores. Foi possível identificar as principais linhas 

de pensamento que analisam a imagem e seus métodos. Estão sendo Analisadas e 

comparadas as contribuições para os estudos de análise de imagem originário em 

diversos campos de ciências semióticas, antropológicas, sociológicas, formalistas, 

iconológicas, para construção de um panorama que permita compreender os estudos 

de imagem, servindo de subsídio para futura proposição de uma metodologia de 

análise de imagem acessível a professores e alunos. Estará sendo preparado em 2017 
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o material bibliográfico desenvolvido durante a pesquisa, para iniciar a publicação de 

seus resultados por meio de artigo, ou livro, para que se possa fornecer subsídios 

bibliográficos para o desenvolvimento de outras pesquisas de análise de imagem, bem 

como, o desenvolvimento de um método híbrido de análise de imagem para docentes 

e discentes dos cursos de graduação e pós-graduação. 

 Por todas essas questões, considera-se a primeira fase do projeto, o 

levantamento bibliográfico, que foi programado para o ano de 2016, encerrado. 

Porém, a pesquisa ainda deverá continuar, pois ainda é possível ampliar o 

levantamento bibliográfico, e a produção de resenhas, bem como ainda será preciso 

desenvolver o mapeamento e organizar as publicações. Nessa continuidade, pretende-

se fortalecer o grupo de pesquisa que surgiu do processo e aprimorar o método 

híbrido de análise de pesquisa, para que seja possível divulgar esse conhecimento, 

para que possa ser utilizado pelo corpo docente e discente de diversas instituições de 

ensino. 
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ANEXO II 
 
Observação 1: As resenhas que seguem estão em processo de revisão, para se 
tornarem material de publicação, por isso optou-se em apresentar algumas, ainda com 
as marcas de correção. 
 
Observação 2: As 51 resenhas foram anexadas na produção da página do relatório 
síntese. 
 
 


