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Imagem (do latim imago) é toda e qualquer visualização gerada pelo ser humano, seja em 
forma de objeto, de obra de arte, de registro fotomecânico, de construção pictórica (pintura, 
desenho, gravura…) ou até de pensamento.  
 
Do Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, imagem, sf (lat imagine), é a representação de 
uma pessoa ou coisa, obtida por meio de desenho, gravura ou escultura. 
 
Ela visa estabelecer uma relação com o mundo e é feita para ser vista; sua função é identificar 
e representar algo para um espectador. 
 
Uma análise da imagem como símbolo nos levaria a desmembrar a sua composição em partes, 
com a intenção de interpretá-la em sua profundidade, ponto a ponto, a fim de compreender a 
razão em sua forma, pigmentação, influência cultural em sua elaboração e o propósito de se 
propagar essa mensagem. 
 
A imagem tem poder sobre as pessoas, principalmente quando utilizada de forma oportunista 
pela mídia para elevar ou destruir uma pessoa ou distorcer um fato, de acordo com certas 
conveniências e ideologias.  
 
Como impacto em nosso dia-a-dia, a globalização faz vivermos num mundo onde tudo está 
conectado. Estamos num sistema mundial em que cada identidade pode se expressar e 
interagir com outras identidades e propagar idéias e visões do mundo. A globalização interfere 
nas esferas da vida humana, provoca mudanças, abre espaços para canais de expressão da 
cidadania e contribui para a formação da opinião pública. 
 
 

 
Iraquianos observam local de explosão de carro-bomba; mais de cem morreram em atentados. 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u102072.shtml  

 
No mundo da globalização da informação, “muitos” produzem para muitos. Tornou-se fácil o 
acesso à imagem em diferentes localidades do globo, e a vasta diversidade cultural é 
certamente um fator que influencia a criação e interpretação dessas imagens. Surge, então, 
uma pergunta: pode-se conseguir transmitir uma mensagem alegórica de maneira que o 
receptor consiga compreendê-la, ao menos em parte, cada um a sua maneira, da forma 
almejada por aquele que a transmitiu? Sob diversas maneiras, podemos localizar, identificar e 
interpretar imagens na web em inúmeros aspectos, abertas à interpretação, particularmente 
em relação aos conceitos e experiências visuais e sociais daqueles que a observam. 
 
Uma imagem não produz o visível; torna-se visível através do trabalho de interpretação e do 
efeito de sentido que se institui entre a imagem e o olhar.  
 
Para os gregos, a imagem era fabricada dentro do olho pelo olhar, uma emanação de quem 
olha a coisa. Ao olhar a imagem, ela transmite uma mensagem, um significado e faz com que 



cada indivíduo tenha sua interpretação. O que muda é a maneira de ver: o olhar para a 
imagem é multidirecionado e a interpretação é de “cada olho”. Então, “no olhar cabem todas 
as enumerações minuciosas do mundo” (NEIVA JR., 2002:35). 
 

 
Fonte: http://web.uvic.ca 

 
Elas são meios de expressão da cultura humana que datam da Pré-História; desde os tempos 
mais remotos o homem tem procurado maneiras de configurar formas visuais de idéias e 
conceitos, de conservar e registrar os conhecimentos por meio das imagens. 
 
 

 
Fonte: http://www.maria-brazil.org/serradacapivara4.htm 

 
Por ser uma síntese que oferece traços, cores e outros elementos visuais em simultaneidade, a 
imagem pode ser constituída por elementos originais ou redundantes (NEIVA JR., 2002:6). Ela 
tem um caráter “manipulador” de nossas emoções, decisões e atitudes, com o poder de nos 



fazer chorar, rir, mostrar indiferença, solidarizar-nos e tomarmos decisões que, sem a sua 
“presença”, seriam mais difíceis de serem assumidas. 
 
Concluindo, a imagem, agora, se oferece como um “texto” para ser “lido” ou decifrado pelo 
espectador; não mais como uma paisagem a ser contemplada e com um poder que é 
decodificado pelo leitor e transmutado de acordo com a sua sensibilidade e conhecimento para 
um mundo mágico.  
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