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1
: reflexões sobre outras língua(gens) e seu 

espaço na educação escolar 
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Imagens produzidas e reproduzidas nos diferentes meios de informação, 

comunicação e divulgação fazem parte, com freqüência cada vez maior, do universo 

cultural contemporâneo. Também fazem parte desse universo as imagens dos recursos 

utilizados no ensino, como produções de textos, exposições e livros didáticos com os 

quais se ensinam as diferentes disciplinas. Na educação escolar as imagens, 

historicamente, estiveram presentes. 

As teses sobre a semiótica das imagens, considerando-as uma linguagem não é 

consenso entre os estudiosos. Segundo Santaella e Noth (1998) discute-se a qualidade 

sígnica da imagem – são signos icônicos, apresentando objetos do mundo real ou 

plásticos, como figuras abstratas –, e questiona-se se a leitura da imagem responde a 

uma percepção natural da mesma ou baseia-se no conhecimento de um conjunto de 

convenções. Além dessas discordâncias, pesa também a alegação de que “as imagens 

não podem servir como meios de reflexão sobre imagens. O discurso verbal é necessário 

ao desenvolvimento de uma teoria da imagem” (SANTAELLA; NOTH, 1998, p.13). 

No entanto, inclino-me a concepção de Calado (1994, p. 21) partindo do 

princípio de que as imagens constituem uma linguagem “[...] a partir do momento em 

que admitimos que as imagens materiais são sistemas de representação, podemos 

utilizar, a propósito da linguagem visual e com toda a pertinência, os conceitos de 

leitura, alfabetismo e aprendizagem”. 

A partir desta concepção de imagem, recorro a alguns autores de diferentes áreas 

de conhecimento que buscam compreender as diferentes funções das imagens no ensino 

escolar contemporâneo. Os autores apontam para a ausência de um quadro conceitual 

bem definido que pudesse auxiliar a análise das imagens e de seus efeitos na 

aprendizagem como um dos principais problemas de pesquisas nesta área, apresentando 

orientações para diferentes proposições sobre as funções da imagem. 
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Aumont (1993, p.80), ao apresentar as funções da imagem, considera que a função 

primeira da imagem “é garantir, reforçar e explicar nossa relação com o mundo visual”. O autor 

identificou ainda três funções para as imagens: a função simbólica (por exemplo, a cruz e a 

suástica), a epistêmica (imagem que traz informações (visuais) sobre o mundo) e a estética 

(destinada a oferecer sensações específicas ao espectador). 

Calado (1994), por sua vez, ao pesquisar as imagens usadas pelos professores em sala 

de aula, trabalhou com doze diferentes funções
3
, sinalizando que “algumas delas servem mais 

determinantemente aspectos cognitivos (ou de conhecimento, de informação), outras aspectos 

afetivos (ou relação). O que recorda que qualquer processo comunicativo se desenrola em dois 

níveis – o do conteúdo e da relação” (p.101). 

Com base nessas reflexões sobre a potencialidade da língua(gem)  colocadas por 

nossos interlocutores ao auditório social de nosso tempo histórico, inspiro-me em 

pensar  e buscar alternativas, orientando-me para uma concepção de língua(gem) e suas 

relações ética e estética; o seu uso e espaço de construção linguística na realidade da 

educação escolar.  

 O tema é provocativo entre tantos outros no exercício da alteridade entre os 

interlocutores da educação escolar e aponta impasses epistemológicos e metodológicos 

sobre a potencialidade das imagens e suas significações e sentidos, buscando em 

diferentes formas de uso da língua(gem) a expansão do núcleo conceitual dos 

estruturalistas clássicos da linguagem4. Lingua(gem) é muito menos estável do que 

advogam alguns estudiosos. Eagleton (2006, p.195) assim se expressa ao referi-se a ela: 

 

Em lugar de ser uma estrutura bem definida, encerrando unidades simétricas 

de significantes e significados, ela passa a assemelhar-se muito mais a uma 

teia que se estende sem limites, onde há um intercâmbio e circulação 

constante de elementos, onde nenhum dos elementos é definível de maneira 

absoluta e onde tudo está relacionado com tudo. 

 

 Por esse enfoque tem-se uma abertura conceitual possível de criar um lugar para 

manifestações discursivas não restritivas somente à palavra/verbal. 

Nessa direção é possível inspirar-se em muitas abordagens como, por exemplo, a 

arquitetura teórica de Bakhtin – mesmo que tenha se ocupado mais propriamente dos 
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signos linguísticos – e deslocar as suas teses para a compreensão da imagem (signos 

icônicos), muito embora ele não as estudasse diretamente. Ressalta-se que, na época em 

que viveu, não havia as modernas mídias hoje dominantes com as criações da tecnologia 

eletrônica que deram propulsão a elas, seja qual for o suporte,5 dos mais usais aos 

digitais. No entanto, se entende que suas formulações convergem para estudos dessa 

natureza e que na contemporaneidade é um fenômeno que talvez possa se denominar de 

“iconização” presente nos diversos âmbitos da sociedade, entre eles a educação escolar.  

Neste texto denomina-se iconização a essa intensificação da comunicação 

técnica por meio de imagens técnicas.6  

A educação escolar é atravessada pelos efeitos desse fenômeno, e ainda está 

aprendendo a lidar com essa situação, muitas vezes sem problematizar a sua forma de 

conceber a língua como um sistema fechado e estável voltando-se à unilateralização da 

linguagem verbal (oral e escrita), não ampliando para outros tipos de linguagem como a 

imagem.  

Do ponto de vista de concepções que vêm marcando a discussão a respeito da 

língua(gem) como forma de interação “ativa”, ou seja, espaço de interlocução 

historicamente constituída e constitutiva de sujeitos a concepção fechada e estável de 

língua(gem) perde o ato pedagógico (evento de interlocução) como um lugar de 

encontro e significação.  

Assume-se nesse texto que todo processo de língua(gem) por sua vez, é um 

produto ideológico, porque tem sempre uma dupla história: do ponto de vista técnico, a 

história de expansão dos sistemas e suportes de comunicação social que condiciona a 

apresentação do seu material semiótico; do ponto de vista social, a história do indivíduo, 

do seu grupo social e dos objetos que elegem para representar como conteúdo, deixando 

suas marcas sociais. 

Nessa linha de pensamento, o sujeito engendrado pelo paradigma da 

contemporaneidade das novas formas de visualização expandiu seu lugar social no 

processo de interação com a sociedade, numa dinâmica “pela qual as formas do signo 

são condicionadas tanto pela organização social de tais indivíduos como pelas 
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condições em que a interação acontece.  Uma modificação destas formas ocasiona uma 

modificação do signo” (BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1990, p.44) (grifos no original).   

Por todos esses aspectos apresentados anteriormente, essa reflexão é motivada 

pelas seguintes problematizações: Como a imagem contribui para a produção de 

significados e sentidos na educação escolar? Como as narrativas verbais e/ou imagéticas 

dos sujeitos refletem as percepções de si mesmos na “civilização da imagem”? Que 

relações éticas e estéticas estão implicadas nesse contexto? Falamos em ética na 

educação escolar  ancorados em que epistemologia?  

 

CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FILOSOFIA DA LINGUA(GEM) EM 

BAKHTIN 

 

Este busca situar possíveis implicações para o sujeito que produziu e 

produz seus enunciados ao longo de sua história  de vida, na interface entre o 

verbal e não-verbal (imagens), compreendendo o sujeito contemporâneo nos 

contextos dos quais participa, mediado por seus interlocutores no lugar social que ocupa 

em seu país e as condições lingüísticas e culturais em que vive.  

A partir dessa proposição, recorre-se na literatura as perspectivas teóricas 

alinhadas à concepção sócio- linguística, que resgata a língua(gem) como 

construção cultural e defende um novo debate para futuras alternativas 

educacionais. O fenômeno da imagem constitui-se, nessa concepção, em 

fenômeno cultural.  

Tendo como baliza a perspectiva imagética e sua (re)organização  na 

educação escolar e retomando a discussão anteriormente citada da relação da 

linguagem verbal e não verbal (imagens) no contexto atual, levando a cabo uma 

reflexão dialógica sobre a natureza interdiscursiva, heterogênea, interativa e, 

sobretudo, social, como condição própria dessa linguagem. Como refletem 

Bakhtin/Voloshinov (1990:123): 

 
A verdadeira substância da língua não  é cons t itu ída por um s is tema 

abs t rato  de fo rmas  lingu ís t icas  nem pela enunciação  monológ ica 

is o lada, nem pelo  ato  ps icofis io lóg ico  de s ua p rodução , mas  pelo  

fenômeno  social de in teração verbal, realizada através da enunciação  

ou  das  enunciações. A  in teração verbal constitu i as s im a realidade  da 

língua. (Grifos  no  o rig inal) 

 



O núcleo constitutivo da língua(gem) é, por excelência, o ato dialógico em seu 

acontecimento concreto (GERALDI, 2006).7 Para Bakhtin, a história de qualquer língua 

tem o mesmo núcleo gerador de um enunciado particular e tem seu início nas interações 

sociais. Propõe uma teoria acerca da linguagem vinculada à constituição da 

subjetividade e da consciência humana, opondo-se a correntes vigentes8 na sua época: o 

objetivismo abstrato e o subjetivismo idealista. Seus estudos trazem à tona uma noção 

da relação dialética entre ideologia e psiquismo, mostrando, assim, que o indivíduo é 

formado a partir do contexto ideológico ao qual está exposto: “os signos só emergem, 

decididamente, no processo de interação entre uma consciência individual e uma outra 

[...] A consciência só se torna consciência quando impregnada de conteúdo ideológico 

(semiótico) e, conseqüentemente, somente pelo processo de interação social” 

(BAKHTIN/VOLOSHINOV, 1990:34). 

O pensamento bakhtiniano se apoia em dois alicerces: a alteridade, que 

pressupõe a existência de um “outro” reconhecido pelo “eu”, e ambos – eu e outro – 

dentro de um espaço político e social historicamente determinado; e o dialogismo, que 

rege as relações entre ambos os sujeitos, não necessariamente harmoniosas e 

desprovidas de conflito (GERALDI, 2003). Desde o nascimento, o sujeito é incluído em 

redes enunciativas e convocado a falar/ver, conferindo-se a ele um lugar nessas teias; 

suas ações são interpretadas, significadas, demandam dele respostas engatadas em 

construções sociais de uma determinada época, materializadas pela língua(gem). 

O sujeito constitui sua identidade ao participar desses embates, quer dizer, ao 

ocupar o papel de interlocutor e de locutor em relação a um outro. O processo dessa 

constituição é dialético em natureza, marcado por fluxos e refluxos, idas e vindas, 

tomadas e retomadas de pontos de vista etc. 

Nessa perspectiva, o sujeito contemporâneo produtor e produto de sua 

língua(gem) está sempre em estado de devir: sua história está em permanente 

(re)construção e constituição em meio a (e como um) coro de palavras/imagens – 

imagens/palavras que, amalgamadas , oferecem os fios que tecem suas narrativas; 

narrativas que ao serem escutadas/visualizadas e interpeladas pelo outro permitem não 
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apenas a reconstrução de sua história, mas a inserção dela no tecido de narrações 

coletivas. 

Bakhtin vê “tudo em constante comunicação – a comunicação como fundamento 

de toda a cultura e, mais ainda, da própria vida” (CLARK e HOLQUIST, 1998: 12). 

Transformada em situação comunicacional, a vida dialógica das enunciações é a 

unidade fundamental não mais do estudo da língua (sistema), mas da comunicação 

(processo) como um todo, que se dá no e pelo social, manifestando-se com a 

língua(gem), através dos sistemas de signos – aqui considerando o sistema dos signos 

sinalizados e as imagens visuais.  

Assim sendo, retomo a discussão inicial, atentando para a consideração de 

Bakhtin/Volochinov (1990, p. 37-38)  de que todos os signos não-verbais banham-se 

nos discursos enunciativos e não podem ser isolados ou separados deles. Portanto, a 

palavra/imagem acompanha a compreensão de todos os fenômenos ideológicos. Sendo 

assim, mesmo que esteja em pauta a linguagem não-verbal numa proposição de 

educação escolar, ainda assim, o locutor relaciona-se com as referências verbais 

diferentes (palavra/imagem) e relacionam-se em discursos (enunciados), também 

diferentes que complexificam as relações dialógicas. 

É interessante destacar que a linguagem não verbal já estava presente nas 

inquietações de Bakhtin, pois na sua abordagem, se de um lado a comunicação verbal é 

constitutiva da língua(gem), por outro, no momento dialógico, amalgama-se com outros 

tipos de comunicação não-verbal e converge com eles, de modo a não se poder isolá-la 

do quadro comunicativo global em contínua evolução. “Graças a esse vínculo concreto 

com a situação, a comunicação verbal é sempre acompanhada por atos sociais de caráter 

não verbal [...], dos quais ela é muitas vezes apenas o complemento [...]” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1990, p.124). 

A complementaridade das língua(gens) remete à reflexão sobre a expansão da 

natureza semiótica do “universo dos signos” 9 que compreende não só os signos 

linguísticos, 10 mas tudo que possa ter para um sujeito ou grupo, em algum momento e 

numa determinada situação social, um valor ideológico, isto é, o funcionamento de 
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outras língua(gens) em todas as suas formas de manifestação no texto, ressaltando a 

ampliação de que outros signos também produzem significados e sentidos 

potencializando a relação dialógica. Texto aqui compreendido na sua acepção ampla, 

conforme Amorim (2004) e Machado (2003): conjunto coerente de signo ou matéria 

significante, pressupondo que tudo que significa é humano e, portanto, cultural.  

Assumindo-se essa expansão semiótica do signo, entende-se que os domínios da 

linguagem verbal e não-verbal não são pólos separados e impermeáveis entre si. Trata-

se de um processo não de substituição de um signo por outro, mas de uma correlação 

das próprias práticas significantes de sistemas comunicativos que emergem das 

interações, ainda que cada uma delas tenha seu campo de significação muito preciso. 

Está se considerando prática significante tudo que diz respeito ao universo das 

enunciações em diferentes formas de uso da língua(gem).  

Por esse enfoque pensa-se no signo icônico, 11 a imagem, e como ela vem 

assegurando um domínio fundamental sobre o mundo da cultura, sendo motivação para 

pesquisas e aprofundamento, entendendo-se, na linha de raciocínio de Eco (1980, p. 

172-173), que é tarefa urgente contrapor a noção de que a natureza do signo icônico é 

meramente analógica (mimético) ou, em outras palavras, de que a relação entre 

significante e significado na imagem é motivada (natural) a priori, em lugar de arbitrária 

(convencional). O autor insiste na ideia de que a similaridade é, na maioria das vezes, 

uma questão cultural que liga não a imagem com seu objeto, senão a imagem com um 

conteúdo previamente culturalizado. Roland Barthes (1982, p. 306) também não 

considera a imagem uma cópia, mas, sim, recriação da realidade, mesmo no caso de 

uma fiel reprodução fotográfica.  

Na “civilização da imagem”, a mesma assume um papel sígnico de 

representação da realidade, ou já outra realidade, banhada de um valor simbólico 

(histórico e cultural), uma vez que, realizando-se no processo de relação social, ela, 

como “todo signo ideológico (...) vê-se marcado pelo horizonte social de uma época e 

de um grupo social determinados.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1990, p.44). Embora 

esses autores tenham dedicado grande parte de sua obra para a análise do signo 

                                                 
11

 Convém lembrar que o termo “icônico” refere-se a “iconografia” , que significa de forma ampla a 

imagem registrada e a representação por meio da imagem. A origem do termo é grega. Ele deriva da 

palavra eikón, que significa imagem. Daí eikonógraphía, que se transformou em iconographia no latim, 

transformando-se em iconografia em português (PAIVA, 2004, p. 14).  

 



linguístico, acredita-se que suas  reflexões  podem ser e devem ser estendidas ao estudo 

do signo icônico. 

Essa imagem, o signo icônico, apresenta-se como uma interface nas fronteiras 

linguísticas como a que se apresenta na proposta educacional escolar. Pensa-se essa 

interface, um intervalo comum enquanto meio de leitura, como uma via de aproximação 

das relações dialógicas (produção de sentido), podendo oferecer subsídios para 

compreensão e produção nas diferentes formas de uso da língua(gem). 

Outro aspecto da perspectiva da imagem, na contemporaneidade, está em como 

ela atravessa o intercâmbio de sujeitos ou grupos nos contextos sociais de comunicação 

e ganha propulsão com as criações da tecnologia eletrônica, assegurando 

progressivamente seu domínio no mundo da cultura. Como se percebe, em nosso 

cotidiano, tem–se acesso a diferentes processos comunicacionais capazes de projetá-la a 

grandes distâncias pelos meios de telecomunicação, integrando e/ou desintegrando 

pessoas e culturas. Frente a essa rápida disseminação e veiculação, acentua-se a 

relevância de estar atento a suas possibilidades de leitura e interpretação, pois ela se 

baseia em motivações não totalmente arbitrárias, “que tornam pertinentes certos 

aspectos, relegando outros à irrelevância” (ECO, 1980, p. 173). 

Tais efeitos ressaltam o caráter ideológico da imagem, quando se pretende 

empreender uma análise nessa perspectiva. A partir de critérios adotados na seletividade 

do que é pertinente no recorte real para feitura da imagem, pelo traço de procedência do 

tecido social e pelo caráter de propositividade, de um fim para este mesmo social, a 

imagem, sobretudo por sua condição sígnica, que é ordem da ideologia, como “todo 

signo reflete e refrata ideologicamente a realidade que reproduz” 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1990, p.41).  

A “civilização da imagem” está exigindo uma tomada de posição que nos auxilie 

a conhecer, analisar e trabalhar com essa complexidade para produção de novos 

conhecimentos. Ou seja, podemos interagir com o “universo dos signos” exigindo 

atividades que demandam processos complexos de pensamento. Quanto maior o 

domínio sobre os diferentes tipos de linguagens, maiores serão as oportunidades de 

entender o mundo e com ele interagir. 

Por esse raciocínio, a minimização do aproveitamento da imagem (signo 

icônico) parece não ser um problema apenas da educação, mas um paradigma da 

contemporaneidade, uma vez que as novas formas de visualização, para além das 

percepções sensoriais, nos obrigam à simultaneidade de formas complexas de 



pensamento para serem interpretadas, não conseguindo dar conta das mudanças 

semióticas que estão caracterizando o presente e, portanto, o futuro próximo. 

A proposição deste texto coloca em pauta o caráter verbalista da educação 

escolar ao priorizar a linguagem escrita em detrimento da linguagem visual e a 

conseqüente falta de interesse em analisar os elementos desta última. Teóricos 

argumentam que não há a preocupação com a implementação de uma modalidade 

apropriada para trabalhar com a linguagem visual na educação escolar: 

 

[...] Na verdade, essa é uma es fera na qual o  s is tema educacional s e 

move com len t idão monolítica, persistindo ainda uma ênfase no  modo  

verbal, que exclu i o  res tante da s ensibilidade humana, e pouco ou nada 

s e p reocupando com o  caráter esmagadoramente v isual  da experiência 

de aprend izagem (DONDIS, 2000: 17). 

 

De modo análogo a Dondis, os estudos de Joly (2002:115) salientam ser 

impossível, hoje em dia, indissociar a linguagem verbal e a linguagem visual, pois 

ambas possuem a sua especificidade dentro de um texto. Joly recorre, para síntese de 

sua tese, à reprodução da frase de Jean-Luc Godard: “palavra e imagem são como 

cadeira e mesa; se quiser sentar-se à mesa, precisa de ambas”.  

Almeida Júnior (1989) destaca a necessidade de definir alguns fundamentos para 

a metodologia de leitura de imagens na educação escolar, por considerar que a escola, 

embora pertencendo ao contexto da cultura de massa e sentindo seus efeitos tanto 

positivos quanto negativos, encontra dificuldade em superar o ensino tradicional e 

verbalista. O autor evidencia a importância da leitura de imagens na ação pedagógica 

em sala de aula e remete a uma reflexão sobre a sua utilização na educação escolar, que 

requisita preparo e formação para construir esses saberes e realizar o trabalho de modo 

adequado.  

Em consonância com os argumentos desses estudiosos vale lembrar a relação 

dos elementos verbais (palavra) e visuais (imagens) já utilizados para  potencializar a 

leitura de textos da língua materna muito se intensifica  na leitura de textos escritos para 

estrangeiros e tem sido estudada por abordagens semióticas e cognitivistas. A primeira 

enfoca a produção de sentidos decorrente da comunicação visual e seu impacto na 

construção de realidades (KRESS & LEEUWEN, 1996), enquanto a segunda tem como 

foco de interesse a leitura da língua estrangeira, entendendo os elementos visuais nos 

textos como material de apoio à compreensão (DIAS, 1987). Ambas as abordagens 



parecem oferecer explicações e buscam-se nelas referenciais mais aproximados para a 

temática desse estudo. 

Uma questão de relevância a ser considerada nas relações dos elementos verbais 

(palavra/sinal) e visuais (imagens) a partir do sujeito contemporâneo é sua cultura. 

Segundo Kress & Leeuwen (1996), do ponto de vista da compreensão de uma língua 

estrangeira, a imagem difere grandemente se é a informação central ou é o próprio texto, 

ou, ainda, se é ilustração, servindo apenas de apoio à informação já fornecida no texto 

escrito. As ilustrações podem ser incompreensíveis se fizerem referência a 

conhecimento cultural específico. Sobre essa questão, o estudo desses autores aponta 

para um aspecto da leitura em língua estrangeira, qual seja  o viés cultural pressuposto 

pela imagem em uso. Segundo eles, as imagens que são transparentes e têm certo 

sentido em uma determinada cultura podem ser opacas ou sem sentido em outra cultura, 

ou ainda terem sentido diverso. 

 Por esse raciocínio as limitações do aproveitamento do sistema visual acentuam 

a necessidade da pesquisa, uma vez que as teorias linguísticas/semióticas  não 

conseguem dar conta das mudanças linguísticas/ semióticas que estão caracterizando o 

presente e, provavelmente, o futuro próximo. Se a língua escrita não é mais a 

modalidade semiótica central, então as teorias sobre a linguagem podem explicar apenas 

parte do panorama comunicacional. Essas teorias também podem explicar e descrever as 

inter-relações dos diferentes modos, incluída a imagem, caracteristicamente, usada nos 

textos da “civilização da imagem”.  
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