
   Imagem e Narrativa: abertura sígnica e intersemiose 
 

 

 

As imagens que expressam visualmente os elementos de uma 
narrativa (personagens, objetos, cenografia, cenas etc) atuam, 
potencialmente, como "janelas" ou "links" de informação para o 
leitor sobre esses elementos. A partir destes links serão construídas 
seus próprios textos visuais e verbais, e, conseqüentemente, suas 
próprias narrativas.  
 
A imagem-link é um sistema sígnico que pode ser projetado por 
meio da Tradução Intersemiótica (Julio Plaza, 2003), quando se 
busca traduzir o conceito expresso numa linguagem (por exemplo, 
verbal), para outra linguagem (por exemplo, pictórica), seja por 
similaridade morfológica (tradução icônica), seja por similaridade 
referencial (tradução indicial), seja por similaridade de códigos 
(tradução simbólica). 
 
Um signo é um sistema de codificação de uma linguagem que 
representa alguma coisa para alguém, em diferentes níveis de 
recepção: percepção sensorial, entendimento e interpretação de 
uma mensagem. 
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SISTEMA SÍGNICO (A IMAGEM) OBJETO DE ANÁLISE/ CONSTRUÇÃO VARIÁVEIS 

Nível Sintático: formal, material, 
objetivo 
 
Relações de significação: 
acontecem a partir da 
percepção imediata de 
estruturas sensoriais 
⇒ qualissigno = relações de 

qualidade sensorial 
⇒ sinsigno = relações de 

particularidade 
⇒ legissigno = relações de 

generalização convencional 
(leis) 

Informação: dar Forma à Matéria 
Tecnologia empregada, com seus 
suportes, canais e veículos: 

⇒ suporte material 
⇒ processos de produção 
⇒ propriedades técnicas 

Códigos da Linguagem Visual: 
elementos de configuração 
(composição visual) visual, quanto a 
contraste ou harmonia: função 
estética da imagem 

 
 

Modos da Linguagem Visual: pictórica/ fotográfica, 
esquemática, tipográfica (verbal) 
Técnicas: fotografia, desenho, pintura, escultura, 
digitalização, mapa de bits, vetorização, etc 
Meios e recursos de produção: tipo de suporte; 
impressão gráfica, monitor ou tela 
Configuração:  

⇒ Formato geométrico = retangular, quadrado, 
circular, elíptico, triangular, livre 

⇒ Orientação = vertical, horizontal, diagonal 
⇒ Movimento/ ritmo = estático, dinâmico 
⇒ Localização = central, marginal 
⇒ Enquadramento = panorama, inteiro, detalhe 
⇒ Escala/ dimensão = real, ampliada, reduzida 
⇒ Valor/ tom = claro, escuro, contrastante, suave 
⇒ Linha = definida, sugerida, sinuosa, reta 
⇒ Textura = lisa, rugosa, áspera 
⇒ Cor = mono, bi, poli, quente, fria, saturada, clara, 

escura 
⇒ Tempo = sincrônico, diacrônico 

No nível sensorial, a luz vermelha de um semáforo dispara uma reação sensorial de alerta; um pictograma com o desenho de uma 

figura humanóide envolta num triângulo aciona o reconhecimento da estrutura geral de uma figura humana; uma fotografia 3x4 aciona 
a idéia de existência e identidade.  
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SISTEMA SÍGNICO (A IMAGEM) OBJETO DE ANÁLISE/ CONSTRUÇÃO VARIÁVEIS 

Nível Semântico: temático, comunicacional 

Relações de significação: acontecem a 
partir da decodificação e compreensão de 
uma mensagem  
⇒ ícone = relações de semelhança 

morfológica que tendem à modelização 
⇒ índice = relações de rastro, ou 

evidências da presença de um referente 
singular, tendendo à individualização 

⇒ símbolo = relações de pura 
convencionalidade dependente do 
código/repertório em jogo; tendem à 
arbitrariedade 

Comunicação: dar Sentido à Matéria 
informada 
Sistema simbólico a serviço da 
Tecnologia e da Recepção: 

⇒ função prática do objeto 
⇒ seus objetivos, para que foi feito 

 
Repertórios da Linguagem Visual: 
convenções históricas e culturais de 
representação  

 

Função prática: contar histórias, 
descrever fatos, persuadir, dar prazer, 
resolver problemas 

Apresentação da mensagem: 
observação ou concepção do “real” 

Tempo: descrição, narração. 

Figuras de linguagem: metáfora, 
metonímia, pleonasmo, hipérbole etc. 

 

 
No nível comunicacional, de entendimento de uma mensagem, a luz vermelha de um semáforo simboliza, dentro do código 

internacional de trânsito, “pare”; o pictograma refere-se, de forma genérica (ou icônica) a um ser humano do sexo feminino; uma 
fotografia 3x4 indica que um indivíduo real esteve naquele local e foi fotografado.  
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SISTEMA SÍGNICO (A IMAGEM) OBJETO DE ANÁLISE/ CONSTRUÇÃO VARIÁVEIS 

Nível Pragmático: contextual, afetivo 

Relações de significação: 
acontecem a partir das interpretações 
subjetivas de possibilidades de conteúdo  
⇒ rema = relações de potencialidade ou 

virtualidade 
⇒ dicissigno = são relações de realização 

do potencial ou atualização do virtual 
⇒ argumento = relações de função do 

signo face a um sistema 

Fruição ou Recepção: permitir que um 
receptor construa sua Compreensão e 
Interpretação do Sentido 

⇒ circunstâncias de uso 
⇒ quem são os usuários 
⇒ funções afetivas do objeto 
⇒ impactos positivos e negativos 

sociais e ambientais 

Subjetividade da Linguagem Visual: 
tudo que diz respeito aos modos de 
recepção e seus contextos psicológicas e 
sociais  

Tipos de fruição: linear, reativa, 
interativa; coletiva x individual; manual x 
mediada; próxima x distante; interna x 
externa 

Conteúdos simbólicos e imaginários: 
status, gosto, preconceitos, valores 
ideologias, preferências etc. 

 
No nível interpretativo, as possibilidades são - ou deveriam ser - infinitas e dependem do repertório e contexto do 
sujeito. O sujeito com repertório limitado e/ou imerso num contexto repressor tende a ter poucas possibilidades de 
interpretação. Um sujeito cujo senso crítico é estimulado tende a questionar mais as regras de codificação de uma 
linguagem, abrindo suas possibilidades interpretativas, gerando maior autonomia e capacidade criativa.  
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Conceber uma imagem como link é buscar justamente a abertura interpretativa em vez do fechamento numa 
mensagem. Abrir uma imagem-link estimula o aprofundamento em vez da superficialidade. Ao se aprofundar, o 
espectador é chamado a interagir a partir do que encontra, recriando-se e dando matéria à sua criação. 
 
Plaza sugere que aquilo que se tem por criação passa a ser, de fato, uma tradução criativa, uma recriação de um 
"original", o qual, por conseguinte, perde sua "aura" pois que passa a ser, também, tradução de algo anterior. 
Pode-se supor que "original" desliga-se de "primordial", na medida em que passa a representar uma origem 
referencial em vez de uma origem singular e quase sagrada. 
 
Texto verbal "original": descrição de um perfil de personagem para um cenário de RPG baseado no Tarô que critica 
clichês de gênero feminino e masculino 
 

Perfil: "Cenário medieval, mulheres sedutoras e monstros num RPG para computador" 
Atributo: virtude. Você é uma batalhadora e não abre mão dos seus desejos em nome de moralismos antiquados. 
Tendência: falsa rebeldia. Você se crê uma rebelde, mas, de fato, seu comportamento pseudo-liberado está apenas 
ratificando o status quo. No fundo, o que você quer é ser elogiada por ser sexy. 
Invertida: você não acredita que explorar sexualmente o corpo ainda seja um ato de rebeldia. Você prefere explorar seu 
poder criativo e sua energia para fazer desmoronar a ordem social e não está nem aí para a opinião alheia, mesmo que 
isto a leve à exclusão social. 
A historiadora Valerie Steele faz um ensaio crítico sobre o dito fetichismo na moda, em que determinados vestuários 
associam, numa espécie de ritual, sexo e dominação. A autora descreve os elementos deste tipo de vestuário sempre 
fazendo referência à dominação, seja pela punição, seja pela disciplina, seja pelo jogo de esconder-revelar. 
Steele cita como vestuário fetichista as roupas íntimas (calcinhas e sutiãs), catsuits (colantes inteiriços), espartilhos e 
bondage (amarrações), meias sete-oitavos, sapatos e botas de salto alto, e a segunda pele, materias aderentes como 
couro e borracha ou transparentes como seda e cetim, além da própria tatuagem e piercing.  
STEELE, V. Fetiche: moda, sexo e poder. Cidade: Editora, 1997. 
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Traducão para Texto imagético: uma carta de Tarô  
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Texto verbal "original": cenário de um RPG sobre o período colonial brasileiro apresentado sob o ponto de vista 
estético: 

 

Brasil Barroco  
Um jogo de luz e sombras.  
Brasil Barroco é um cenário de Incorporais que faz uma dobra no tempo para vasculhar as entranhas do passado, em 

busca de fragmentos que nos permitam reconstruir passado e presente de acordo com nossos desejos e fantasias. Por 
isso mesmo, não é um livro de História, mas um livro para se fazer histórias, entre o paraíso e o inferno da colonização, 
em meio a uma arte divina e a preconceitos torturantes.  

Cenário baseado no Brasil colonial entre 1650 e 1720, narrado sob dois pontos de vista: o do livro Cultura e Opulência do 
Brasil por suas Drogas e Minas, do Pe. João Antonil (1711) e o de um caderno de notas e diário da artesã Maria do 
Rosário Menezes, personagem fictícia. O tratado de Antonil serve para apresentar a ambientação sob o enfoque "oficial" e 

universal, legitimado pela publicação em Portugal, científico porém de moral religiosa, falando de uma natureza 
paradisíaca; o texto da artesã apresenta a ambientação sob o enfoque "marginal" e fragmentado, trazendo à tona os 
primórdios do sujeito moderno, que começa a questionar e a assinar suas obras. O primeiro é personagem histórica, a 

segunda, fictícia. Ele, sacerdote católico apostólico romano, homem europeu: a síntese da ordem patriarcal; ela, mulher 
mestiça que ousa ser artesã e duvidar da fé, preferindo a ciência: um fragmento de caos. 
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Traducão para Texto imagético: um frontispício, ou folha de rosto de livro antigo 
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TIPOLOGIA DE TRADUÇÕES 

 
Plaza limita-se a enquadrar esta tipologia dentro da categoria do legissigno, ou seja, assumidamente dentro do 
registro das conveções e leis, e, partindo para o nível comunicacional, seus estados configurativos onde se pode 
distinguir informações sobre estruturas (iconicidade), sobre eventos (indicialidade) e sobre convenções 
(simbolicidade). 
 

TRADUÇÃO SIMBÓLICA 

Busca a contiguidade de referências convencionais através de metáforas e símbolos; em outras palavras, busca 
apontar para as mesmas referências do original, o que pressupõe um conhecimento prévio destas referências.  
A tradução simbólica somente acontece dentro de um conjunto pré-estabelecido de código e repertório, promovendo 
uma reconexão de referências: trata-se de uma transcodificação.  
É importante ressaltar, entretanto, que, desde o início estamos lidando com legissignos, portanto com simbólico; de 
fato, qualquer tradução só terá sentido dentro da linguagem, aqui no seu sentido mais amplo de cultura e 
subjetividade. 
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Referência convencional do texto verbal "original": as regras do Tarô 

 
Os Arcanos Menores do Tarô consistem num conjunto de 56 cartas relacionadas ao conjunto de 52 cartas usadas na 
maioria dos baralhos modernos. São organizados em quatro naipes mais comumente denominados Bastão, Taça, Espada 

e Moeda (também chamadas Pentagramas ou Discos), ainda que exista uma grande variedade de nomes e símbolos em 
diferentes conjuntos. 
A partir da corrente hermética, no século XIX, os conjuntos foram associados ao quatro elementos da Alquimia, ainda que 

não haja uma ordem específica. Uma das mais comuns é a seguinte: 
 

Tarô  Baralho  Elemento  Gênero  Aspecto 
Bastão  Paus  Fogo  Masculino ativo  Criatividade e Energia 

Espada  Espadas  Ar  Masculino passivo  Razão e Vontade 

Taça  Copas  Água  Feminino ativo  Emoções e Amor 

Moeda  Ouros  Terra  Feminino passivo  Corpo e Bens materiais 
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Os Trunfos representam o Macrocosmo, portanto, a atualização do virtual, o conteúdo, uma infinidade de abstrações. Os 

Naipes representam o Microcosmo, a realização do potencial, a forma, a materialização de um elenco de possibilidades. 
Ou seja, os Naipes selecionam, materializam e dão forma à infinidade de conceitos abstratos dos Trunfos. Deste modo, 
cada Trunfo têm quatro aspectos (material, mental, sentimental e espiritual), enquanto que que cada Naipe representa 

cada um destes aspectos isoladamente. 
 

Naipe Carta de Corte  Atributo Tendência 
Paus Dama [Q] 

Rei [K] 
Valete [J] 

Virtude 
Produtividade 
Sinceridade 

Falsa rebeldia 
Hermetismo arrogante 
Ingenuidade 

Espadas 
 

Dama [Q] 
Rei [K] 
Valete [J] 

Obssessão 
Vitória 
Intrigas 

Ascetismo fanático 
Força bruta 
Cinismo 

Copas Dama [Q] 
Rei [K] 

Valete [J] 

Dissimulação 
Progresso 

Confiança 

Submissão 
Paternalismo autoritário 

Lealdade cega 

Ouros Dama [Q] 
Rei [K] 

Valete [J] 

Preservação 
Sucesso 

Especulação 

Parasitismo 
Ganância 

Frieza 
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REFERENCIAS SIMBÓLICAS  
Símbolos são, de início, estabelecidos culturalmente e, então, difundidos, podendo passar a ser aplicados.  

SÍMBOLOS GRAFICOS  
O nome e o logotipo de uma companhia são Símbolos que se referem ao produtor, seguindo a antiga convenção da 
Heráldica.  

COR SIMBÓLICA  
O conteúdo simbólico da cor em uma imagem precisa ser aprendido para ser compreendido e usado, pode não se 
referir a um hábito cultural, como no Semáforo. Neste sentido, a cor simbólica difere da cor como um signo icônico, 
que pode ser uma impressão pessoal de um significado possivel.  

FORMA SIMBÓLICA  
Qualquer forma pode, em princípio, ser um Símbolo de qualquer coisa:  
POSIÇÕES E POSTURAS SIMBÓLICAS  
A posição de uma imagem pode ter um significado convencional (o triângulo para cima ou para baixo no 
acionamento do elevador). 

MATERIAL SIMBÓLICO  
O material de um suporte pode funcionar corno uma referência simbólica (papel couchê = qualidade).  
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Referências simbólicas visuais da convenção original: a Rainha de Paus 
 

  
no Tarô de Marselha (sec. XVIII) e no Tarô de Waite (sec. XIX) 
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TRADUÇÃO ICÔNICA 

Pauta-se pela semelhança de estrutura. A tradução icônica só mantém com original similaridades materiais, de 
qualidade e aparência, despertando sensações análogas: trata-se de uma transcriação.  

⇒ Isomórfica: onde se pode configurar diferentes elementos em sistemas similares 
⇒ Paramórfica: onde se pode configurar elementos similares em sistemas diferentes, produzindo-se significados 

sob a forma de qualidades e de aparências.  
 
REFERÊNCIAS ICÔNICAS  
Nesta categoria de referencia, tem-se por base o aspecto de semelhança, seja por imagem, por estrutura/ 
organização, seja por metáfora.  

TRADIÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DA FORMA   
Uma forma representacional associa uma imagem a um grupo de imagens (formas curvas relacionadas a imagens 
infantis).  

SEMELHANÇA CROMATICA  
Uma cor pode se referir a uma qualidade e associar a imagem a idéias já estabelecidas (rosa para menina, azul para 
menino - ARGH!). 
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SEMELHANÇA DE MATERIAL  
O material de um suporte pode, de acordo com a similaridade interpretada, referir-se a outra coisa (o papel reciclado 
sugerindo preocupação com o meio ambiente). 

ESTILO  
As partes de uma imagem se relacionam entre si por meio da semelhança da forma a um dado estilo, por um grupo 
de formas que o define como um todo (um projeto gráfico).  

SEMELHANÇA DE AMBIENTE  
Uma imagem pode ser interpretada como referência a um ambiente específico, podendo ser reconhecida, de modo 
coerente, como pertencente a ele (sinalização hospitalar, por exemplo).  
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Referência icônica visual do texto verbal "original": a Dama de Paus no Baralho lúdico 
 

  

Tradução icônica isomórfica 
 
Por se tratar de um jogo, julgou-se 
importante trazer o aspecto lúdico da 
referência convencional, que se 
encontra expresso na versão lúdica do 
Tarô: o Baralho. Além disso, trata-se da 
representação visual de um perfil, um 
"modelo", portanto um signo icônico, 
que tende à generalização, um ponto de 
partida para criação de personagem de 
um jogador. Deste modo, escolheu-se a 
linguagem visual esquemática. 

 
 



 
Narrativa e Imagem-Link: abertura sígnica e intersemiose 

 
Referências icônicas visuais do texto verbal "original": esquemas dos três estilos de retábulo brasileiros - maneirista, 

nacional-português e joanino, que conviveram ao longo do período delimitado - e um exemplo de frontispício da 

época. 

 
(a)                                 (b)                                   (c)                                       (d) 

 
Tradução icônica paramórfica 
Referências icônicas visuais do texto verbal "original": esquemas dos três estilos de retábulo brasileiros - maneirista, nacional-português 
e joanino, que conviveram ao longo do período delimitado - e um exemplo de frontispício da época. 
O retábulo é um elemento arquitetônico, aqui relacionado com a noção de “estrutura”, fazendo referência ao ambiente do cenário 
(espaço, tempo e clima). O frontispício é um elemento gráfico, aqui relacionado à noção de cultura, fazendo referência ao tema ou 
premissa do cenário - as dualidades sociais, aqui representadas pela dicotomia proibição-transgressão, visto que os livros eram 
censurados e contrabandeados.  
Para construir a imagem, parte esquemáticas de retábulos acima foram configuradas como um frontispício, ou seja, em  um sistema 
(gráfico) diferente dos originais (arquitetônico). 
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TRADUÇÃO INDICIAL 
Pauta-se pelo contato, ou presença do original na tradução, por contiguidade. A tradução indicial está determinada 
pelo signo antecedente numa relação de causa-efeito ou de contiguidade por referência singular, valendo-se das 
diferenças entre os meios que acolhem original e tradução. Requer, portanto, uma interpretação através de 
experiência concreta, sendo uma transposição. 

⇒ Topológica-homeomórfica: o original inteiro é transladado para um novo meio, que promove uma 
ressemantização do referente, ainda que mantenha uma relação ponto a ponto entre os elementos dos dois 
conjuntos (original e tradução).  

⇒ Topológica-metonímica: se apenas partes do original são aparentes na tradução, explora-se a noção de 
deslocamento metonímico como forma de manter a relação de contiguidade, porém produzindo novos sentidos 
na relação com o novo meio.  

 
REFERENCIAS INDlCIAIS  
Na referência indicial está subjacente uma determinação de causalidade, ou seja, o algo se faz presente por 
vestígios, mais ou menos contundentes, de sua existencia.  

TRAÇOS DE FERRAMENTA OU DE MÁQUlNA  
Um detalhe formal pode referir-se a uma ferramenta por meio de um traço usado no processo de manufatura e um 
método de produção (pinceladas).  
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COR  
A colorização aponta o método e instrumento de aplicação de cor (cor reticulada = OFFSet). 

FORMA OU CARACTERES INDICATIVOS   
Um desenho, letra, número, um detalhe ou posição acionam um objeto único, existente, 
individualizado (o botão da interface digital)  
MARCAS DE USO  
Presença de traços de abrasão na forma e na cor de um suporte, seus traços de uso, como depressões e rnanchas, 
sujeira, reparos, em oposição ao estado de novo (livro usado, antigo).  

OUTROS TRAÇOS  
Outros traços como marcas de ferrugem, gotas de água ou manchas na forma do suporte podem indicar sua 
qualidade material e circunstâncias externas.   

SINAIS LUMINOSOS E SONOROS   
Componentes em um suporte que chamam atenção e, usualmente, se referem a função técnica. A presença ou a 
ausência de som no funcionamento de uma interface digital (caixa eletrônico) como um todo ou de seus 
componentes aponta qualidades de desempenho e situação de uso. 

CHEIRO  
Em geral o odor ou o aroma de um suporte se referem ao seu material e ao funcionamento efetivo, em especial a 
qualidade que antecipa (livro com "cheiro de novo"). 

 
TOQUE AO MATERIAL  
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A qualidade, o peso e a condição do material de um suporte podem ser constatados e aferidos nele por meio do tato.  

Referência indicial visual do texto verbal "original": a Bela e a Fera, personagens do filme da Disney 
 

  

Tradução indicial topológica-
metonímica 
 
Retomando algumas palavras-
chave do original, temos a 
"dominação" de um "monstro" (o 
forte passivo) pela sensualidade de 
uma "bela" (a frágil ativa), que se 
mostra "rebelde" desafiando as 
regras de conduta sociais ao querer 
assumir, o que é sua virtude, um 
romance com uma criatura 
marginalizada. 

 
 
Referência indicial visual do texto verbal "original": três retábulos individuais ainda existentes no Rio de Janeiro, cada 
um num estilo (a = maneirista; b = nacional-portugês; c = joanino)  
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           (a)                                                (b)                                                (c) 

 
Tradução indicial topológica-metonímica  
 
(a) do altar-mor de São Lourenço dos Índios, século XVI, Niterói, RJ; (b) do Mosteiro de São 
Bento, Rio de Janeiro, século XVII; (c) de Manuel de Brito, do altar-mor da Ordem Terceira de São 
Francisco da Penitência, Rio de Janeiro, século XVIII. Partes de cada retábulo individual foram 
transpostas para um novo meio (desenho sobre papel). 
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A tradução passa para o nível interpretativo na medida em que deixa espaços, fendas, furos, por onde o sujeito 
pode penetrar e recontruir o significado aparentemente pré-determinado. Uma figura de linguagem pode ser este 
furo: algo que não encaixa, que causa estranheza, ruído na mensagem. Uma metáfora irônica, uma hipérbole 
paródica, uma metonímia desconcertante... 
 
Na comunicação convencional e primordialmente utilitária, o ruído é indesejado. Na comunicação poética, o ruído 
pode ser o início, a porta de entrada para a desconstrução-reconstrução da linguagem. E quando o ruído se torna 
este link-abismo que suga para dentro o sujeito, é que a poética se completa. 
 
Por isso, não ouso exemplificar este nível. Cada um tire sua carta e escolha se vai mergulhar ou não. 
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DESCRIÇÃO OU NARRAÇÃO? 

Relembrando: 
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“É mesmo mais fácil conceber uma descrição pura de qualquer elemento narrativo do que o inverso, pois a mais 
sóbria designação dos elementos e circunstâncias de um processo pode já passar por um esboço de descrição (...) 
mesmo um verbo pode ser mais ou menos descritivo, na precisão que ele dá ao espetáculo da ação (basta pare se 
convencer deste fato comparar <empunhou a faca>, por exemplo, a <apanhou a faca>), e por conseguinte nenhum 
verbo é completamente isento de ressonância descritiva. Pode-se portanto dizer que a descrição é mais 
indispensável do que a narração, uma vez que é mais fácil descrever sem narrar do que narrar sem descrever 
(talvez porque os objetos podem existir sem movimento, mas não o movimento sem objetos). Mas esta situação de 
princípio indica já, de fato, a natureza da relação que une as duas funções na imensa maioria dos textos literários: a 
descrição poderia ser concebida independentemente da narração, mas de fato não se a encontra por assim dizer 
nunca em estado livre; a narração, por sua vez, não pode existir sem descrição, mas esta dependência não a 
impede de representar constantemente o primeiro papel” (Gérard Genette, 1973:263). 
 
Ainda segundo Genette, a principal função da descrição na atualidade é uma herança do gênero literário 
romanesco do Realismo (o movimento artístico do final do século XIX), sobretudo do escritor Balzac, e objetiva ao 
mesmo tempo explicar e simbolizar: os retratos físicos, as descrições de roupas e móveis tendem, em Balzac, e 
seus sucessores realistas, a revelar e ao mesmo tempo a justificar a psicologia dos personagens, dos quais são ao 
mesmo tempo signo, causa e efeito.  
 

GENETTE, Gérard. Fronteiras da Narrativa. In: Analise Estrutural da Narrativa. Trad. Maria Zélia Barbosa Pinto. Petrópolis: Editora Vozes, [1966] 1973, pp. 209-254. 
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Em qualquer suporte, uma imagem sincrônica cumpre, junto com as outras linguagens, a função de dar forma 
descritiva aos elementos temáticos. A narração, neste caso, acontece na relação entre estes elementos descritivos. 
A disposição (diagramação, edição, montagem, animação) destes elementos confere ao suporte, se for o caso, sua 
característica temporal e narrativa. 
 
Isto significa inserir a ilustração pronta no contexto gráfico do suporte, relacionando-a com as outras linguagens 
(palavras, sons etc) de modo harmônico ou contrastante, narrativo ou não, por meio de diagramação, edição, ou 
montagem. Esta relação entre linguagens gera a mancha gráfica, a unidade do sistema da diagramação, no caso 
de suportes estáticos, ou quadro (frame), a unidade do sistema de edição, no caso de suportes dinâmicos.  

A diagramação consiste na escolha do formato, extensão, tipografia (micro e macro), materiais, e recursos de 
produção. A mancha gráfica é um elemento da "macrotipografia", ou layout, onde se determina o formato do suporte 
(página impressa, tela de website, embalagem etc), tamanho de colunas de texto e de ilustrações e localização 
destas e dos outros elementos tipográficos, incluindo títulos, notas, paginação. Difere da "microtipografia", onde se 
determina formato da letra (tipo), tamanho e espaçamento, entre letras, entre palavras, entre linhas, entre colunas. 
Se pensarmos em sites, cartazes, folhetos, displays e embalagens, a regra é a mesma. Assim, o design da mancha 
também é imagem: uma imagem que contêm outras imagens (ilustração) e texto escrito (que também é imagem = 
tipografia): 
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Exemplo de mancha gráfica que, se não fose pela marcação central de paginação, também poderia ser de uma tela 
de website ou de um cartaz.
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A configuração da mancha gráfica como imagem depende de como ela se relaciona com a identidade visual do 
suporte, dentro do sistema como um todo, e, no caso de impressos com páginas, de embalagens ou peças de 
sinalização, com a mancha gráfica da página ou face ao lado, formando um sub-conjunto cujas regras de 
configuração têm suas bases nos conceitos de simetria e assimetria.  

Na Grécia antiga, symmetría significava medida, harmonia, assim como proporção correta; seu oposto, ametría, 
significava desequilíbrio, desproporção. Já a definição matemática de simetria, mais restrita, porém mais precisa, a 
conceitua como a repetição regular de motivos e comportamentos análogos, e governados pela relação entre a parte 
e as outras partes e entre as partes e o todo.  

 

A simetria axial bilateral governa, por exemplo, o códice 
aberto (livros, revistas, folhetos), uma vez que as páginas 
viram ao longo de um eixo central. As páginas, entretanto, 
não são necessariamente simétricas, principalmente se 
levarmos em consideração seu conteúdo textual e 
imagético, o que nos leva a deduzir que as manchas 
gráficas, por mais que obedeçam a um projeto visual, 
dificilmente serão iguais. Podemos dizer que, ainda que 
não haja o movimento axial, o mesmo vale para telas de 
suportes digitais. 
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TIPOS DE RELAÇÃO 

 
Equilíbrio: simetria X assimetria  
Tensão: quebras na leitura visual - pontos-chave da imagem 
 
Orientação de leitura: direção tradicional da leitura ocidental - leitura fragmentada - Imagem em elipse 
 
Relação imagem-palavra: 
⇒ na estrutura = separação x integração 
⇒ na mensagem = complementar, redundante, oposta, subordinada, paralela 
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Relação linguagem visual - outra linguagem na estrutura  
 

  

integração separação 
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integração  com separação 
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Relação linguagem visual - outra linguagem na mensagem 
 

 

A complementaridade é a relação em que 
palavra/som e imagem se completam. Isto 
que dizer que a mensagem só pode ser 
apreendida por completo se o usuário tiver 
condições de decifrar as duas linguagens. 
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Difere do paralelismo, em que uma 
linguagem expressa uma mensagem 
diferente da outra linguagem, 
proporcionando um somatório de forma 
independente, porém correlata; ou seja, a 
não apreensão de uma das mensagens 
não prejudica o entendimento, como na 
complementaridade, mas empobrece o 
resultado final. 
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A oposição é a relação de discordância, 
em que uma linguagem diz uma coisa e a 
outra linguagem diz outra. Em geral 
configuram-se duas mensagens que se 
contradizem, que podem causar um "curto-
circuito" no receptor, o que pode ser 
positivo ou negativo, dependendo do 
objetivo. 
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A redundância é a simples repetição da 
mesma coisa em duas linguagens, sem 
acréscimos ou complementações. 
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Já a subordinação implica que uma das 
linguagens é apenas decorativa, e não 
expressa nenhuma mensagem, podendo, 
inclusive, ser eliminada sem prejudicar a 
compreensão. Na nossa sociedade 
ocidental, existe, desde a modernidade, 
uma preponderância da palavra sobre a 
imagem; deste modo o mais comum é 
encontrarmos ilustrações subordinadas à 
palavra e/ou ao som.  
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Temos, então, que, atualmente, é comum o uso de ilustrações que vão além dos textos verbais ou das outras 
linguagens, quaisquer que sejam, mantendo uma certa autonomia descritiva, acrescentando dados ao invés de 
simplesmente repetirem o que está escrito. Estas imagens são, potencialmente, "janelas" ou "links" de informação 
para o receptor, ampliando as possibilidades de fruição para a construção ativa das suas próprias histórias, e, 
conseqüentemente, suas próprias imagens, textos etc. Entretanto, 
 

"As duas funções mais frequentemente atribuídas às ilustrações são as de explicar e ornar um texto. Imagens 
excessivamente "explicativas", muito presentes em livros didáticos, no caso dos livros de ficcção literária, 
restringem seus papéis a uma redundância em relação ao texto; a função de "ornar", que quase sempre é vista 
como uma mera atitude decorativa da página, distanciada do contexto ficcional, merece a meu ver uma 
reavaliação crítica. Antes de simplesmente desvalorizá-la ou de situá-la em posição subalterna, é importante 
ter em mente que a intenção decorativa é inerente ao ato de ilustrar. Decoração não se refere apenas à 
beleza, à ornamentação; é derivada da palavra decoro, que compreende noções de "formalização" e 
"adequação"." (FITTIPALDI in OLIVEIRA, 2008:113-114). 

 
Citando Susanne Langer, a autora destaca a expressividade deste conceito de decoração como transformadora da 
percepção, capaz de promover um processo de educação plástica, contribuindo "para a qualidade da forma e da 
composição, uma qualidade do visível, estabelecendo parâmetros de apreciação visual e participando ativamente de 
uma leitura crítica."(FITTIPALDI in OLIVEIRA, 2008:115). 
 

OLIVEIRA, Ieda de (Org.). O que é qualidade em ilustração no livro infantil e juvenil: com a palavra, o ilustrador. São Paulo: DCL, 2008, pp 123-139. 
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Em seu artigo "A relação entre o texto e a imagem" (RIBEIRO in OLIVEIRA, 2008:123-139), o autor enfatiza "que a 
relação entre texto e imagem deve ser entendida como uma tradução, tendo em vista adaptar-se a um sentido a 
partir da sua transposição a um outro ambiente" (RIBEIRO in OLIVEIRA, 2008:123). O autor lança mão do conceito 
de tradução de Walter Benjamim, em que o tradutor (nesse caso, o ilustrador), é capaz de realizar uma 
"metamorfose" que é a "renovação do que vive", transformando, assim, o signo traduzido em algo diverso do 
original, da mesma maneira como propõe Julio Plaza na sua Tradução Intersemiótica (1987). Essa idéia de recriação 
distancia a imagem da imitação da palavra e do real. 
 
Roman Ingarden apresenta na fenomenologia estética o conceito de OBJETO ESTÉTICO como distinto do objeto 
físico, mesmo podendo ser gerado a partir dele. O objeto físico em uma pintura são tela, pigmentos e pinceladas; em 
uma música, as vibrações sonoras produzidas por um dado instrumento; em um livro, papel e tinta; em um site, a 
emissão luminosa do monitor e os efeitos alcançados ao clique e assim por diante. Enfim, a tecnologia na qual o 
meio se materializa. 
 
O objeto estético se forma na pessoa, no modo como o receptor entra em contato com a obra, primeiramente pelos 
seus sentidos, depois pelo seu intelecto. É assim que ocorre a experiência estética. Se não houver essa experiência, 
a obra não passa de um objeto físico para a pessoa, nada lhe dizendo simbolicamente, incorrendo em "anestesia" 
(a-aesthesis, ausência de sensação). Ou seja, a linguagem não é fruída.   
 
Deste modo, a relação entre imagem e outras linguagens no meio de comunicação será também responsável pelo 
tipo de fruição que se pretende com o suporte: aberta e ampliada (paralela, complementar ou oposta) ou fechada e 
limitada (redundante ou decorativa)? 
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