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RESUMO: Essa pesquisa voltou-se para o estudo de obras do modernismo, por esse 
movimento apresentar uma quebra de paradigma acerca da concepção do espaço pictórico. 
Buscou-se pelo viés da semiótica plástica fazer a leitura das imagens “O Asno Azul” e “La 
Mariée (A Noiva)” de Chagall, com o intuito de desvelar sua estética moderna e destacou-se 
o uso de cores e formas autônomas e composições contrárias à razão. A semiótica plástica 
permite construir o sentido do texto visual e apreender o que ele nos diz e como diz. A 
leitura se faz por homologação entre plano de expressão e de conteúdo. Esse processo se 
desenvolve por meio de um percurso gerativo de sentido.Discutiu-se sobre a importância da 
leitura da imagem na educação, apresentando-a como uma faceta de um conceito amplo de 
alfabetização para a compreensão do mundo. 
 
Palavras-chave: Modernismo, semiótica, imagem, leitura e educação. 
 
 
ABSTRACT: This research turned to the study of works of modernism, by this movement 
present a paradigm shift concerning the design of pictorial space. It was sought by the plastic 
semiotic bias to read the images "The Blue Donkey" and "La Mariée (The Bride)" Chagall, in 
order to unveil its modern aesthetic and emphasized the use of colors and shapes and 
autonomous compositions contrary to reason. Plastic semiotics allows to build the sense of 
visual text and seize what he tells us and as you say. The word is read for approval between 
expression and content plan. This process is carried out by means of a generative route 
direction. It was discussed about the importance of reading the image, education, presenting 
it as one facet of a broad concept of literacy for understanding the world. 
 
Key-words: Modernism, semiotics, image and education. 
 
 
 

Este texto origina-se de uma pesquisa desenvolvida a partir do interesse de se 

estudar o Modernismo artístico. Esse movimento se inseriu num período da história 

da arte em que há uma quebra de paradigma com tudo o que vinha sendo 

produzido, até então, acerca da concepção do espaço pictórico. A tela passou a não 

servir mais como suporte para a representação do mundo natural, e, aparece 

apresentando uma arte mais original. A pintura passou a ser apresentada seguindo 

uma proposta mais livre, criativa, subjetiva, consoante um modo particular, um jeito 

próprio de se expressar. Contudo, essa nova forma de conceber o espaço impõe 

uma problemática, que é, justamente, a leitura da obra de arte. 

No entanto, com o desenvolvimento dos estudos semióticos, os mais variados tipos 

de textos pôde constituir-se objeto de análise.  
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A semiótica, segundo Santaella (1988), é uma ciência dos sentidos e significações 

textuais. Essa autora explica que há três correntes que se debruçaram no campo da 

análise dos signos: a norte americana, a russa e a francesa. 

A fonte norte-americana ou semiótica peirciana, porque são estudos do teórico 

Charles Sanders Peirce, parte da análise dos fenômenos para destacar as 

categorias mais elementares de todas as coisas: a primeiridade, a secundidade e a 

terceiridade. 

A primeiridade está no campo das qualidades, é um puro sentir, mais contemplativo. 

Não apresenta nenhum objeto, é o ícone e apresenta as qualidades do trabalho, 

suas linhas, texturas, por exemplo. A secundidade sugere algo, tem uma percepção 

direta, retrata o objeto, faz referência, é o índice, como por exemplo, as formas 

figurativas, a fotografia.A terceiridade tem uma história definida e constitui-se do 

símbolo que representa o objeto, é uma convenção, simboliza, mostra uma ideia, 

como as logomarcas (SANTAELLA, 1988). 

Outra fonte de estudos da semiótica esclarece Santaella (1988) se iniciou na antiga 

União Soviética e são estudos que trazem contribuições para a questão do signo 

linguístico e poético, especificamente, na sua relação com a vida sócio-cultural. 

Uma terceira fonte de origem da semiótica aconteceu na Europa Ocidental a partir 

dos estudos de Saussure, suas ideias foram exploradas por L. Hjelmslev, J. Derrida. 

Seus estudos foram baseados na estrutura da linguagem verbal (SANTAELLA, 

1988). 

A partir dos estudos semióticos no campo da linguagem verbal que entra em cena o 

desenvolvimento de uma semiótica capaz de dar conta das formas não verbais de 

linguagem: a semiótica discursiva de origem francesa que trata qualquer produto de 

linguagem como um texto e seu principal representante é o teórico Algirdas Julien 

Greimas, esclarece Santaella (1988). É também chamada de semiótica greimasiana. 

Uma das ramificações da semiótica discursiva é a semiótica plástica.Ela busca tecer 

uma leitura da imagem perfazendo o caminho empreendido pelo artista no ato de 

sua construção, e, procura analisar os sinais ali deixados. Nesse processo relaciona 
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texto e contexto, a partir dos elementos presentes no próprio texto. E, assim, 

desconstruindo a imagem, articulando as partes mínimas, a remonta analiticamente. 

O objetivo é a leitura com produção de sentido e significado que o texto visual 

carrega atreladoà maneira como a composição da imagem pictórica foi organizada. 

Nesse processo de apreensão conjugam-se sensibilidade e inteligibilidade 

(OLIVEIRA, 2004). 

Nesse sentido, para trilhar os caminhos das imagens modernasconstruindo o sentido 

e significado do conjunto pictórico,adotamos como metodologia de leitura de imagem 

o que propõe a teoria apresentada pela semiótica plástica. 

Essa teoria se ocupa, sobretudo, em destrinchar os esquemas plásticos articulados 

e que provocam efeitos de sentidos sobre o leitor da imagem visual. Esse processo 

ocorre no embate texto/leitor, que é a instância da enunciação. Conforme Rebouças 

(2000, p. 3), a instância da enunciação “é o ato de produção do discurso, ou seja, é 

o lugar em que se dá a relação entre o sujeito que enuncia e o enunciatário”. 

Qualquer texto visual apresenta uma organização plástica. E essa organização é 

materializada no plano de expressão. Para Oliveira (2004, p. 12), a semiótica 

plástica “se ocupa da descrição do arranjo da expressão de todo e qualquer texto 

visual”. 

Durante o percurso de análise atém-se a explorar a maneira como as formas foram 

concebidas e projetadas no plano, à utilização das cores, matizes, contrastes, 

materiais, objetos e técnicas usados na construção da imagem. Procura-se observar 

a organização dos elementos e seu processo de construção, articulando 

significantes e significados, com o intuito, de apreender o que o texto nos diz e como 

nos diz (BARROS, 2010). 

Portanto, a semiótica plástica permite a visibilidade do modo, pelo qual, se estrutura 

a imagem na pintura, seguindo o delineamento de seu discurso na tela. O exame 

atento dos elementos da obra permite a compreensão do seu conjunto ao se 

perfazer os caminhos da pintura deixando-se tocar pelos efeitos de sentidos que de 

suas figuras, marcas, traços e sinais emanam e afetam o espectador, permitindo 
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atribuir sentido e significado ao conjunto, articulando plano de expressão e plano de 

conteúdo. 

Plano de expressão e plano de conteúdo se consolida na imagem de forma 

associativa. E, quando se estuda, analisa e descreve o plano de expressão, isto é, o 

espaço onde está disposto o enunciado, ao mesmo tempo, estuda, analisa e 

descreve o discurso da enunciação. “O plano de expressão manifesta o conteúdo”, 

devido às impressões e sensações que a imagem causa em quem a observa. 

Porém, “para efeito de estudo, a semiótica propõe a individualização dos dois 

planos” (REBOUÇAS, 2009, p. 9). 

No plano de expressão encontram-se os ícones, logo abaixo, as figuras, e mais 

profundamente os traçados não figurativos. Os ícones traduzem efeito de realidade, 

as figuras são criações visuais e os formantes plásticos são, por exemplo, as formas, 

as cores, em sua dimensão cromática, eidética, topológica e matérica. 

No plano de expressão analisa-se a composição em suas dimensões cromática que 

se refere à cor e a tinta em suas variações e características, como intensidade, 

matiz, saturação, tonalidade, se pastosa, translúcida, entre outras.A dimensão 

eidética diz respeito às formas, ou seja, se retilíneo/sinuoso, redondo/anguloso, 

vertical/horizontal, composição simétrica/assimétrica, etc. A dimensão matérica é 

relativa ao gestual, traçado, qualidade do material, textura, suporte, tipo de 

pincelada. E a dimensão topológica remete a organização do espaço, como 

localizações, posições, direções. 

Para a leitura da imagem não há percurso prescritivo, o percurso vai sendo 

determinado no embate texto/leitor. O que há é um percurso gerativo de sentido que 

engloba determinantes dos níveis fundamentais, narrativo/descritivo e 

discursivo(BARROS, 2010 e FIORIN, 2011). 

No nível fundamental: destacam-se as oposições clássicas que aparecem no texto, 

por exemplo, urbanidade vs ruralidade,  alegria vs tristeza, vida vs morte, etc. Tais 

contraditoriedades quando caracterizadas com um traço de positividade e/ou 

negatividade, respectivamente, euforia/disforia, assumem-se dotadas de valores 

(BARROS, 2010 e FIORIN, 2011).  



 
 

373 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

No nível narrativo: perfazemos o percurso da cena procurando estabelecer sua 

descrição. No mínimo deverá haver uma mudança de estado de um sujeito em 

relação a um objeto: estado de disjunção e estado de conjunção, respectivamente, 

relação negativa ou afirmativa. A conversão de um estado a outro, obedece a 

passagens por quatro fases: a manipulação, transmissão de um sujeito a outro de 

um querer, um dever, por meio, de uma solicitação, pedido, rogo, mandado, etc. Ela 

ocorre por tentação (oferecimento de alguma coisa para se conseguir o que deseja), 

intimidação (ameaças), sedução (juízo positivo), provocação (juízo negativo). Outra 

fase é a competência, que significa a concessão de um sujeito a outro, de 

conhecimentos e condições para realizar uma ação. Uma próxima fase é a da 

performance, momento em que acontece a mudança central da narrativa. E 

finalmente, a fase da sansão, subdividida em cognitiva, quando há admissão por 

parte de um sujeito de que a performance de fato aconteceu e a pragmática, quando 

está sujeita ou não de acontecer, podendo ser por recompensa aos bons ou punição 

aos maus (BARROS, 2010 e FIORIN, 2011). 

No âmbito da semântica, isto é, da significação, temos os objetos modais que 

compreendem o querer, o dever, o poder e o saber. Funcionam, no sentido, de se 

conseguir os objetos de valor. Nesses objetos se materializam os conteúdos 

abarcados no nível fundamental. O que significa dizer, que é nos conteúdos 

empregados nesses objetos que ocorrem à articulação entre os níveis fundamental e 

narrativo, ou seja, os conteúdos do nível fundamental assumem concretude nos 

objetos do nível narrativo (BARROS, 2010 e FIORIN, 2011). 

No nível discursivo trabalhamos com atribuições de sentido. Destaca-se a 

figuratização, que são textos compostos por figuras, por termos concretos. E a 

tematização, que são textos compostos por temas, por termos abstratos (BARROS, 

2010 e FIORIN, 2011). 

Em síntese, “a obra é [...] o início e o fim do seu próprio tornar-se visível, e o que ela 

nos faz ver é nada além do que nela está inscrito” (OLIVEIRA, 2004, p. 123). É na 

própria obra que está sua significação. As cadeias de relações entre ícones, figuras 

e formantes é que conduzem o leitor a outros caminhos que dizem respeito ao 

contexto de produção da obra, ao cenário macro que possibilita a apreensão da 
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totalidade significativa da imagem pictórica. Pois, o objeto artístico não se encontra 

isolado do meio social ao qual pertence. Logo, em suas marcas e características 

individuais manifestam marcas e características da sociedade de sua época, de seu 

contexto. 

Na esteira da teoria da semiótica plástica buscou-se fazer análise das obras “O Asno 

Azul”, 1933 e “La Mariée (A Noiva)”, 1950, de Marc Chagall, com o intuito de, 

compreender os traços reveladores da modernidade que este artista apresenta. 

 

Pintura: “O Asno Azul”, 1933 de Marc Chagall 
Fonte: All PostersTM.com.br 

 

Na obra “O Asno Azul”, a partir de um diálogo com a imagem que se processou num 

constante ir e vir sobre a mesma, os procedimentos para a leitura do texto visual 

constituiu-se de uma descrição atenta dos elementos da cena, observando as 

maneiras do dizer: o colorido da atmosfera, o frescor da vegetação, as árvores em 

florescência, animais soltos, dando-nos a entender tratar-se da estação da 

primavera. 

A primeira vista impressão de absurdo pela falta de proporção de algumas figuras 

em relação ao todo, como o asno e o jarro de plantas grandes, a figura humana 

diminuta, colorido intenso, cores arbitrárias, figura imaginária, pois asno não tem 

chifre, quem tem chifre é o bode, a composição nos surpreende.  

Observamos então, que é a pintura de uma paisagem sem o propósito de imitar a 

paisagem referencial. Questionamos que lugar é esse? Pelo destaque da figura do 
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asno inferimos ser o local onde se cria esse animal. Um lugar especial. E passamos 

a observação das partes, ou seja, os elementos do primeiro plano, o que está mais 

atrás, o que vem ao fundo e como foram organizados esses elementos seguindo o 

delineamento pelo qual o olho é conduzido a vaguear pela imagem. 

Atentamo-nos aos detalhes dos elementos: asno grande vs figura humana diminuta 

que parece adentrar a tela no canto inferior direito do quadro e depreendemos pelo 

significado de “grande” na nossa cultura como algo “que revela magnanimidade, ou 

heroísmo, etc”, como assinala Ferreira no Mini Aurélio Século XXI (2001, p. 380) 

tratar-se de elementos significativos que fizeram parte daquela paisagem, evocados 

por serem reveladores de experiências grandiosas e importantes. Assim como, o 

pequeno remete a criança, ao momento da infância ou nos dizeres de Ferreira 

(2001, p. 562) “diz-se de quem está na infância”. 

Nesse sentido, podemos ver que a pintura retrata um retorno às origens. A própria 

figura masculina diminuta que adentra a tela segue para a direção da assinatura do 

pintor. O pintor se auto referencia na tela e se coloca de costas para a cena e de 

frente para o leitor nos convidando há conhecer um pouco mais suas origens. 

Pela análise do plano de expressão buscamos desvelar o percurso construtivo da 

imagem e procuramos destacar sua ordenação topológica e as categorias 

cromáticas, eidéticas e matéricas, e, assim, apreender seu sentido e significação. 

Observamos então, o diálogo cromático, as formas das imagens, o tipo de pincelada 

e constatamos varias oposições, a saber: tamanho avantajado vs diminuto, cor vs 

não cor, próximo vs afastado, passado vs presente.  

Percebemos que a figura do asno e o vaso de plantas têm por finalidade dar 

direcionamento à ação do olhar pela totalidade da tela, delineando um percurso 

cíclico: cara do animal para o homem, subindo pelo recorte da arquitetura, seguindo 

pela ponte, voltando ao topo da cabeça do asno, irradiando pelos chifres, retornando 

por um lado à ponte, descendo pela arquitetura seguindo a margem do rio, e, 

opostamente, o outro chifre conduz a outra margem, porém, está sutilmente voltado 

para um retomar a ponte. Nesse retorno, tanto o vaso quanto o animal, interrompem 

a fluidez do percurso cíclico, e, em certo ponto, a margem do rio e o corpo do bode 
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se misturam – patas traseiras – uma interseção que orienta o percurso visual de 

retorno acompanhando o contorno do corpo do asno.  

A forma triangular reiterada inúmeras vezes é a forma geométrica constitutiva do 

espaço: do topo da cabeça do asno ao homem subindo até a ponte seguindo em 

direção à cumeeira da primeira casinha e retornando ao topo da cabeça do asno 

sugerem o formato triangular. A colina com a ponte também sugerem o formato 

triangular, que se encerra para além da pintura. O recorte do céu, o enquadramento 

triangular que as casinhas ocupam no alto da colina, a própria cara do animal que 

funciona como ponto de partida para as demais áreas, remete-nos ao formato 

triangular. As linhas oblíquas são as linhas que dão direcionamento ao olhar. 

Temos então, na obra “O Asno Azul”, que, com o emprego de uma paleta 

extravagante e desenhos originais, Chagall revelou pelas tintas e cores o cenário de 

suas origens. Pois, o que a imagem nos mostra é um lugar, uma comunidade 

localizada numa zona rural, rodeada de verde, rio, pastos, com a presença de um 

animal de fazenda, nos apresentando uma infância permeada por uma vida no 

interior. 

 

Pintura: “La Mariée (A Noiva)”, 1950 de Marc Chagall 
Fonte: All PostersTM.com.br 
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Na obra “La Mariée (A Noiva)”, a organização da imagem, por meio, de elementos 

discordantes com o que vemos no mundo real, elementos imaginários, figuras 

flutuantes, desperta sensação de devaneio. 

O que instantaneamente nos chama atenção é a noiva. Uma noiva moderna, já que 

tradicionalmente a noiva veste branco, simbolizando para nossa cultura pureza, 

castidade, o que não é diferente no casamento judaico, doutrina seguida por 

Chagall, pois conforme o site Casamento Judaico (acesso em 10 mar. 2014) para a 

cerimônia “costuma-se usar vestido de cor clara, que indica pureza”.E, apesar, desta 

noiva está coberta com um véu branco da cabeça até quase os pés, o vestido que é 

a indumentária principal dos trajes de casamento é de um laranja-avermelhado 

ardente, o que denota ardência, calor, intensidade, a cor da paixão. 

Observamos a oposição desejo vs pureza na forma empregada nesta estratégia do 

dizer. Ainda, uma indagação quanto às regras próprias do casamento:Se não estaria 

o pintor questionando se o casamento precisa de todo um ritual? 

Notamos que toda a tela é praticamente tomada pelo azul, em alguns pontos 

arrematados pelo branco, cinza e preto, um amarelo ocre e um verde oliva 

contrastando com o efeito ardente do vestido de casamento. Porém, há um grupo de 

figuras: noiva, tocador de instrumento de sopro e peixe antropomórfico que dialogam 

pelas cores, especialmente, o amarelo-alaranjado. O peixe parece anunciar algo, 

aqui, em especial o casamento, o músicodemonstra estado introspectivo, de 

concentração, movimento brando de retirada, dando-nos a sensação de não querer 

ser notado, saindo cabisbaixo numa marcha controlada e lenta. Essa forma de 

construção desse elemento nos chamou atenção. O que ele estaria querendo dizer?  

A noiva, por sua vez, funciona como portal de entrada da pintura. E ao analisar as 

partes em relação ao todo relacionando o texto ao contexto, destacamos a presença 

do bode que para o judaísmo o sacrifício desse animal representa a remissão dos 

pecados. Hoje esse animal é substituído por aves e peixes, animais também 

encontrados na pintura. E o dia do casamento para o judaísmo Deus perdoa todos 

os pecados do casal para que possam iniciar uma vida conjugal pura (SITE 

CASAMENTO JUDAÍCO, acesso em 10 mar. 2014). 
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Atrás da noiva detectamos o esboço de uma figura humana em transparência, 

situada entre o conjunto formado pela mesa e o peixe e a figura da noiva, que 

parece fazer a ponte entre esses elementos. Parece convocar a noiva e indica para 

onde seguir. Aponta para uma arquitetura indicativa de uma igreja, mais 

precisamente, uma sinagoga onde a frente encontra-se uma figura humana. Seria 

seu par? 

A igreja é pintada com nitidez revelando a importância desse elemento para a 

imagem. Temos casamento de um lado e igreja de outro, casamento em contato 

com o cenário que se esvai e igreja sólida. Seria novamente o questionamento se o 

casamento precisa de todo um ritual, contrapondo-se a intenção de evidenciar que a 

imagem revela um casamento concebido dentro das tradições religiosas do 

judaísmo.  

No judaísmo o casamento ocorre fora da igreja revela o site Casamento Judaico 

(acesso em 10 mar. 2014). Por isso, estaria a figura humana masculina fora da 

igreja, aguardando a noiva? Pelo modo de presença na imagem, em frente do 

templo significativo da propagação dos costumes e tradições judaicas, podemos 

inferir ser este sujeito um homem do povo judeu, possivelmente, evidenciando as 

origens do casal de noivos.   

Há no fundo um entrecruzamento de direções, vários pontos de vista que nos 

conduzem a passear pelo fundo da tela. A narrativa, por sua vez, se enquadra num 

arranjo em diagonal que orienta o olhar do espectador direcionando o percurso a ser 

feito. E a forma triangular, reiterada inúmeras vezes ao fundo no frontão das 

casinhas e da sinagoga, é a forma organizadora da composição pictórica. 

Constatamos varias oposições, a saber: pureza vs sedução, fisicalidade vs 

transparência, tradição vs modernidade.  

O pintor articula costumes e tradições com concepções da modernidade. Resgata 

sua experiência concreta, a casa de suas lembranças, elemento participante de suas 

vivências, exibindo o cenário como memória de seu passado.  
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Pelas tintas e cores Chagall pinta uma temática e o tema trabalhado foi o casamento 

por meio de uma composição poética e musicalizada cantando seus sentimentos e 

emoções d’alma. 

Schmalenbch (apud Sorlier 1980,p. 239 e 245) informa que em 1915 o artista se 

casou com uma jovem chamada Bella Rosenfeld na sua aldeia em Vitebsk. Esse 

casamento durou quase trinta anos, pois foi interrompido em 1944 quando Bella 

após cair enferma, por deficiência de cuidados médicos, falece. Este fato foi um 

golpe para Chagall, ficando o artista praticamente um ano inativo. Estaria esse fato 

evocado no quadro? O que dizer da figura do instrumentista que parece querer 

esquivar-se da cena do casamento? Pelo seu modo de presença na imagem: alheio 

a solenidade festiva, envolto consigo mesmo, demonstrando procurar retirar-se da 

cena matrimonial caminhando em direção oposta, são detalhes que evidenciam algo 

contraditório, o que nos leva a crer pela estratégia empregada no dizer, tratar-se de 

revelar esse desfecho do falecimento que envolve a história desse casamento. 

A pintura trata de uma experiência que não foi meramente acabada, mas quebrada, 

interrompida por um súbito acontecimento, a morte. Mas seu foco, não é o “fim”, é o 

amor jovem, a união, o enlace matrimonial, a aliança, a vida familiar, concebida, por 

meio, de uma vivacidade colorida, destacando os festejos desse acontecimento.  

E uma característica das obras de Chagall é evocar suas vivências, memórias e 

experiências concretas retornando a seu passado, as suas raízes culturais por,meio, 

de um simbolismo que remete a elementos de sua tradição religiosa judaica, a sua 

infância, a sua realidade de uma vida camponesa, os animais do campo, por meio, 

de uma organização fantasiosa, nos informa Schmalenbch (apud Sorlier 1980). 

Assim, temos que, por meio, do uso de elementos incoerentes com o que vemos no 

mundo real/natural na composição das imagens, cenas compostas por elementos 

fantásticos evocando o sonho, o imaginário, algo irreal, provindo do inconsciente, 

organização despreocupada com uma lógica racional, temáticas calcadasno 

cotidiano, composições subjetivas, com ênfase na expressividade, uso de cores 

autônomas, espontaneidade na construção das imagens,autonomia no traçado das 

formas, rejeição a perspectiva clássica, desenhos espontâneos,ludicidade, 
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irracionalidade, ilogismo, irreverência, pinturas liberadas de quaisquer concepções 

representacionais, centradas no puro ato de pintar, Chagall nos revelousua estética 

modernista. 

E dada à importância da leitura da imagem para a educação, no sentido, do papel 

que tem de conceder uma formação ao sujeito que o permita a ser cidadão do/no 

mundo, autônomo, capaz de fazer uma leitura crítica desse mundo, sem ser 

manipulado por forças antagônicas de poder que jogam com os códigos linguísticos 

para manipular o cidadão, esse estudo, vem sublinhar, ainda, sobre a importância do 

ato de ler a imagem, tal qual escreveu Paulo Freire (1995) em relação à leitura,no 

livro “A importância do ato de ler”.  

Procuramos tecer um paralelo com essas palavras: “a leitura da palavra precede a 

leitura do mundo” (FREIRE, 1995, p. 11). E o mundo real é visual, as imagens da 

mídia, as obras de arte, cada qual com a sua finalidade, evocam relações do homem 

com o mundo e a vida. Sendo assim, a importância da leitura da imagem, da 

apropriação do código visual torna-se indispensável, tendo em vista, a constituição 

de uma alfabetização plena de sentido que dê condições de humanizar o sujeito 

oprimido possibilitando tornar-se cidadão crítico e esclarecido.  

No prefácio da obra “A importância do ato de ler”, escrito por Antônio Joaquim 

Severino (1982 apud Freire, 1995), o autor afirma que “alfabetizar-se é, antes de 

mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa 

manipulação mecânica de palavras mas numa relação dinâmica que vincula 

linguagem e realidade”. 

E, é assim que as tessituras das tramas do texto visual nos conduzem por 

intermédio de sua leitura significativa partir desse e chegar ao seu contexto, a 

realidade física e concreta a qual a imagem se vincula, retornando-a, e, dessa 

forma, dando-nos condições de apreender seu significado pleno de “imagemmundo”, 

no mesmo sentido, de que o educador Paulo Freire (1995) fala da apropriação da 

“palavramundo”. Uma leitura da palavra escrita articulada com a leitura da imagem 

viva experienciada, vivenciada pela ação perceptivo-sensitiva que o sujeito na sua 

existência cotidiana vai se apoderando pelas relações que estabelece com o outro, o 
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meio, as coisas, os objetos. Sendo que, a leitura desse mundo imediato antecede a 

decifração da palavra codificada, uma vez que, o mundo imediato que nos cerca e 

nos toca, chega-nos primeiramente pelas imagens das cenas concretas da vida e do 

cotidiano. 

Além de que, a linguagem visual difundiu-se no cenário mundial, e, para sua leitura 

crítica e significativa o exercício vai além do dar-se conta mecanicamente da 

descrição dos elementos dispostos na imagem, pois o concatenamento desses 

carregam mensagens subliminares sutilmente elaboradas, tornando-se necessário o 

aprendizado de uma leitura mais aprofundada para dar-se conta do real sentido do 

texto visual. 

Nesse sentido, acreditamos que um projeto de alfabetização emancipatório deve 

conter em suas bases princípios que norteiem um processo de ensino-aprendizagem 

que não se reduza a linguagem verbal oral-escrita, pois o mundo é feito de figuras, 

cores e formas, e, a todo o momento somos afetados por algum tipo de imagem, 

seja vivenciando-as concretamente ou apreendendo-as por algum aparato 

tecnológico ou pela sua recriação, como as imagens midiáticas ou artísticas. 

No contexto de um processo educativo de natureza política, a serviço de uma 

humanidade esclarecida quanto aos meandros do poder dentro de uma sociedade 

de classes, pensar a alfabetização da palavra sem pensar a alfabetização da 

imagem é contraditório com o discurso de uma alfabetização libertadora. Pois, a 

prática de uma educação que prime pela emancipação dos educandos não se reduz 

a escrever e ler as coisas que já estão postas no mundo, mas tornar-se capaz de 

compreender o que está colocado, tecer análise crítica, conhecimento para discernir, 

saber para transformar a ideologia dominante. E, essa transformação só será 

possível no crivo de uma educação de natureza política. 

Uma educação politizada não pode ser massificada, simplesmente ancorada numa 

prática de decodificação de sinais gráfico-fônicos, destituído do sentido pleno que o 

verbete, a sentença, o texto apresenta na relação linguagem e realidade. Por isso 

mesmo, que, como enfatiza Freire (1995, p. 29) “na prática democrática e crítica, a 

leitura do mundo [imagens reais do mundo e imagens elaboradas, pintadas como 
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leituras de mundo] e a leitura da palavra estão dinamicamente juntas”. Saber ler 

esses textos é preponderante para uma formação autônoma.  

É nesta perspectiva que sublinhamos sobre a importância do ato de ler a imagem e 

o quão fundamental se torna a inserção no currículo escolar de procedimento de 

leitura imagética que, gradativamente, seja trabalhado junto aos alunos para irem se 

apropriando das estratégias de leitura do discurso visual, seja imagens artísticas ou 

outros textos visuais: dialogar com o texto, desconstruindo-o e reconstruindo-o, 

pelos efeitos de sentidos provocados desvelarem seu significado, caminhando do 

texto ao contexto, e aquele retornar.  

Uma leitura da imagem, não simplesmente tecendo suposições. Pelo contrário, 

empreendendo uma leitura analítica, ancorada em procedimentos que fundamente 

teórico-metodologicamente a prática de leitura. Fator, que justifica a importância do 

conhecimento científico-metodológico da teoria sobre a semiótica discursiva, em 

específico, a semiótica plástica, por parte de educadores/educadoras 

comprometidos com uma alfabetização do cidadão “como ato de conhecimento, 

como ato criador e como ato político [sendo] um esforço de leitura do mundo 

[imagens reais/naturais, propagandas, imagens artísticas] e da palavra”, tal como 

defendeu o grande Mestre Paulo Freire (1995, p. 30).  

Hoje, mais do que nunca, percebemos a essencialidade de se habilitar o leitor da 

imagem visual, especialmente, crianças, adolescentes e jovens, para uma leitura 

crítica dos textos imagéticos veiculados pelos canais de comunicação, uma vez que, 

o discurso visual produzido por esses meios, produz efeito sobre o leitor, intervindo, 

direta ou indiretamente, na constituição de sua identidade. 

A compreensão do mundo na atualidade perpassa a termos condições de ler 

criticamente as diferentes imagens que nos bombardeiam principalmente as 

imagens midiáticas, que primam pelo convencimento de que adotando a ideia que 

veicula, o sujeito estará participando daquele status, o que causa uma angústia, 

porque é ilusão, e, sem nos darmos conta, somos manipulados pela sedutora 

linguagem da mídia. Por isso, a necessidade da educação do olhar, da leitura da 

imagem na educação. 
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É por isso que ler o mundo é mais do que ler as letras, palavras, frases e textos 

verbais. É antes de tudo, compreender os vários discursos proferidos no meio social 

e que deixam marcas identitárias no sujeito. Atualmente, as imagens são as 

protagonistas dos discursos sociais que o grupo dominante intenciona fazer crer. Em 

especial, as imagens midiáticas. O que justifica um trabalho educativo que dê luz as 

articulações de sua produção, circulação e apreensão, com o intuito, de propiciar a 

compreensão de seus sentidos e significados no meio social, não permitindo uma 

afetação ingênua do sujeito. Isso somente é possível por meio de uma educação 

emancipatória, que propicie o desenvolvimento da autonomia, a formação de 

sujeitos envolvidos com a realidade, com a sua transformação (FREIRE, 2005 apud 

SOUZA, 2007).  

Para atingir a esse fim, apresentamos a leitura crítica da imagem pelo viés da 

semiótica plástica, possibilitando assim, o desvelamento da realidade, a 

compreensão de si, do outro e do mundo, com o intuito de, recuperar identidades e 

mudar sociedades.  
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