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Você olha uma foto, uma selfie, uma propaganda e
se pergunta “por que gosto ou por que não gosto
dessa imagem, o que ela quer dizer?” Vê-se
motivado a comprar um objeto porque na foto ele
parece atraente e chega a formar ideias sobre
pessoas, países, culturas, baseando- se em fotos de
jornais e revistas.

A linguagem visual é convincente, especialmente
por que vemos, mas nem sempre enxergamos ou
interpretamos suas mensagens. 



O verbal e o não
verbal

#Sacada1: 



Nós nos comunicamos através de códigos que
podem ser divididos em duas grandes categorias:
verbal e não verbal.

O simples reconhecimento
dos elementos da imagem
não é suficiente para a sua
interpretação, da mesma
forma que a mera
identificação de sujeito e
predicado e de sua tipologia
não é suficiente para a
compreensão de uma
mensagem verbal.



A leitura e a interpretação de imagens requer
conhecimentos sobre seu funcionamento
enquanto signo semiótico, mas também sobre
as relações de sentido entre os recursos
utilizados.



Aptidão: As linguagens, ou os modos de expressão
ou de representação/referenciação são os
seguintes: 

verbal, visual, sonoro, gestual e espacial. Cada
modo expressivo integra  um conjunto diferenciado
de significados possíveis.

Kress & Van Leeuwen, (1996, p. 5) e Kress, (2005,
p. 7, apud GOMES, 2008) denominam as aptidões,
ou seja, os limites e as possibilidades expressivas
de cada modo de affordances: Essas aptidões
significam que:



1. alguns tipos de imagens, em certos contextos,
podem ser mais esclarecedores que o texto
escrito, e que

2. a combinação de texto escrito e imagem pode
favorecer uma melhor construção de sentidos,
leitura ou interpretação.



Além disso, as imagens
costumam ter um impacto
emocional mais direto,
enquanto o texto escrito
traz um apelo maior ao
raciocínio lógico. 
Isto não quer dizer, porém,
que as palavras não
emocionam (temos a
poesia!) e que as imagens
não sejam racionais
(gráficos e tabelas são bons
exemplos de “mensagens
racionais”).



Elementos da
linguagem visual
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Uma imagem pode ser lida a partir de muitos
enfoques diferentes.

Seguindo a linha formalista, poderemos
decompor a imagem em suas unidades
“lexicais” constitutivas, para depois buscar as
relações de sentido que trazem para o
conjunto.

Para a semiótica, porém, a imagem é um signo
que incorpora diversos códigos e, portanto, sua
leitura requer o conhecimento e a compreensão
desses códigos



O livro Sintaxe da Linguagem Visual, publicado
no Brasil em 1991, (A primer of visual literacy,
MIT, 1973) da designer e professora de
comunicação da Boston University School of
Communication Donis A. Dondis apresenta o
que ela chama de elementos básicos da
comunicação visual e introduz o conceito de
alfabetismo visual. São eles:



Abordagem semiótica
para leitura de imagem
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Roland Barthes foi o primeiro autor a propor uma
análise estrutural da imagem publicitária em seu
artigo “Retórica da imagem”, publicado em 1970.

Denotação, conotação e mensagem verbal

Barthes, em seu artigo, identifica três tipos de
mensagem ou três “níveis” de leitura numa
fotografia publicitária, que nós, neste curso,
estendemos para as fotos/imagens nos jornais em
geral, em sites e em materiais didáticos: uma
mensagem icônica não codificada (denotada), uma
mensagem icônica codificada (conotada ou
simbólica) e uma mensagem linguística (verbal) –
esta última, sempre presente na publicidade.



A fotografia (não artística – o que é artístico ou
não, é outro problema!) seria, em tese, uma
mensagem exclusivamente denotada, neutra,
livre de interpretação e escolha. Porém, todas as
reproduções analógicas da pintura, teatro,
cinema) carregam consigo uma mensagem
complementar, o estilo, isto é, todas são
conotadas. O código dessa conotação é
constituído por uma simbologia universal ou por
uma retórica da época, expressa por uma
reserva de estereótipos (esquemas, cores,
grafismos, gestos, expressões, grupos de
elementos, etc.).





A conotação refere-se ao conteúdo simbólico de
cada elemento denotado. Isso quer dizer que a
cada elemento da imagem associa-se um
segundo sentido, que é histórico/cultural.

Para que esse sentido simbólico seja
recuperado na atualidade, para a atribuição de
sentido da pintura, é necessário que o leitor
conheça todo o simbolismo dos elementos
denotados e os interprete, chegando ao
possível entendimento da “mensagem” do
quadro, suas motivações, crenças, valores, etc.



Relações de sentido entre
texto (verbal) e imagem
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Roland Barthes (1977) elaborou os primeiros
trabalhos mais significativos sobre as relações
entre imagem e texto, baseando-se numa lógica
de três possibilidades de como as imagens e os
textos se inter-relacionam.



Talvez a diferença mais marcante entre a imagem e
o texto verbal é que este tem um verbo conjugado
num tempo definido. Ou seja, sempre que dizemos
alguma coisa, temos que escolher entre as formas e
conjugações disponíveis na língua: presente,
passado, futuro, etc. Já as imagens são atemporais.
O tempo dos verbos é uma categoria praticamente
obrigatória, porém as de espaço e de pessoa, na
linguagem verbal são opcionais.

Por exemplo, o enunciado verbal pode ou não fazer
uma referência ao local da ação, (aqui, lá, etc.) e
também pode não deixar claro quem fala ou com
quem fala.



Nas imagens, também faltam o tempo, o
enunciador e o enunciatário (emissor e receptor).
As imagens são polissêmicas, ou seja, podem
representar muitas coisas distintas. No domínio
das artes plásticas, isso não chega a ser um
problema e pode ser explorado como recurso
expressivo. No jornalismo pode ser uma estratégia
discursiva para jogar com o dito e o não dito, na
propaganda também, mas, talvez, em menor
proporção. As imagens, além disso, não podem
negar nada e também não conseguem representar
perguntas, interpelações, promessas.



Leitura crítica de textos
multimodais
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O que chamamos de leitura crítica é um modo
cultural (e não apenas gramatical ou sintático de
regras e normas a serem seguidas) de ver,
descrever, ser, estar e explicar o mundo.

Os leitores devem compreender as representações
textuais, os valores, e as ideologias dos discursos e
tomar posição sobre as questões sociais permeadas
pela cultura visual.

Observe-se, por exemplo, algumas
estratégias de persuasão normalmente
utilizadas na publicidade e percebam a

importância da leitura mais atenta dos textos
verbo-visuais:



Associação

Associar a imagem á uma situação ou
significado em especifico para que ela
seja lembrada.



Associação

Fonte: https://twitter.com/CocaColaAfrica/status/1047410936410267649/photo/1

Coca-Coca = Familia



Fonte: http://42kpelomundo.com.br/blog/kipchoge-em-2020-confirma-presenca-em-londres-e-nas-olimpiadas-de-toquio/

Nike = Vitória

Associação



Multidão

Muitos anuncios mostram um monte de
pessoas que utilizam o produto, oque
implica que "todos são ao faze-lo" (ou
pelo menos, "todas as pessoas legais
estão fazendo isso").



Multidão

Fonte:http://www.textoecia.com.br/ivete-sangalo-e-carlinhos-brown-em-filme-de-carnaval-da-nova-schin/



Multidão

Fonte: https://twitter.com/LollapaloozaBr/status/974296458315911170/photo/1



Gente bonita

Uso de modelos ou celebridades para
atrair atenção.



Gente bonita

Fonte: https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2016/06/20/celebridades-nao-bastam-para-uma-
comunicacao-eficiente.html



Gente bonita

Fonte: https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/04/bts-faz-galaxy-s20-virar-celular-mais-popular-de-marco.ghtml



Testemunho de celebridade

Fonte: https://www.instagram.com/p/B90jEDBHo4c/?utm_source=ig_embed



Testemunho de celebridade

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=C9TdiTHav8M



Depoimento de especialistas

Contamos com especialistas (cientistas,
médicos, dentistas, professores, etc.) para
nos aconselhar sobre as coisas que não
conhecemos.



Depoimento de especialistas

Fonte: https://www.portaldaprivacidade.com.br/ferramentas-de-reconhecimento-facial/



Fonte: https://fertility.com.br/2017/07/irmao-compativel-salva-vida-da-menina-com-grave-anemia-falciforme/

Depoimento de especialistas
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Clique na imagem abaixo e confira o
Artigo:  Relações Texto Imagem: Uma
questão de (in) coerência semiótica;
publicado pelo professor, no Blog da
Educonecta.

https://www.educonecta.com.br/relacoes-entre-imagem-e-texto-uma-questao-de-in-coerencia-semiotica/


Quer conhecer um pouco mais sobre o assunto ?
Faça a sua pré inscrição para o curso
Multimodalidade e leitura de imagens: a
construção de sentido em texto verbo-visuais,
clicando na imagem abaixo e tenha um desconto
de 10% no lançamento do curso.

https://www.educonecta.com.br/pre-inscricao-curso-multimodalidade/
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