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      Capítulo IV 

ALFABETIZAÇÃO VERBAL E VISUAL 

 

1. O imperativo de uma alfabetização visual  

 

O desenvolvimento de uma alfabetização visual é assumido como um desígnio, intensamente reclamado 

nas duas últimas décadas como uma necessidade imperiosa dos processos comunicacionais suportados 

nas TIC.  A compatibilização da nossa dimensão racional com a nossa dimensão sensível, esta com a 

marca da subjectividade, em uma linguagem operacionalizável, é uma necessidade que se nos afigura 

crucial para processos de socialização positivos. Em contexto de globalização e de proliferação do espaço 

virtual nas diferentes dimensões da actividade humana, proporcionando um espaço de intuição e de 

realização pessoal, agilizando processos intercomunicacionais pode ser determinante para a manutenção 

de processos e sistemas sustentáveis num modelo capitalista.    

 

A eficácia da utilização do alfabeto na proliferação da escrita deve dar espaço para uma articulação com a 

dimensão visual no sentido também de uma alfabetização visual. Se a estrutura profunda da linguagem 

com que nos habilitou o nosso processo evolutivo é biologicamente inata, constituindo-se pelos nossos 

instintos visual e verbal, não faz sentido privilegiar um em detrimento do outro.  

Se a nossa sobrevivência dependeu ancestralmente do nosso instinto de visualização, tal como já aqui 

referimos, é fundamental para que continuemos a evoluir que sejamos capazes de utilizar todos os 

nossos recursos para tratar a complexidade crescente da realidade, em sistemas e processos que se 

tornaram cada vez mais exigentes em termos cognitivos.  

 

A nossa capacidade natural de produzir e compreender mensagens visuais não pode continuar a ser 

relegada para uma plano secundário, sendo muito importante, na nossa perspectiva, atingir e 

desenvolver efectividade comunicacional em ambos os níveis: verbal e visual.  
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1.1. O conceito 

 

A comunicação visual é algo inato em nós, natural e espontâneo. Um dos exemplos de comunicação 

visual é a linguagem corporal, passando pela primeiras expressões gráficas com as pinturas rupestres, às 

imagens simplificadas que evoluíram até aos caracteres. Antes da escrita já nos servíamos das imagens  

para comunicar, tal como ainda hoje as crianças desenham e pintam antes de saberem ler e escrever.  

Para compreender este imperativo de uma alfabetização visual é importante clarificar o conceito, o que 

faremos recorrendo à sistematização de Oliveira e Blanco (2001).  

 

A primeira definição de alfabetização visual ocorreu em 1969 aquando da primeira conferência sobre 

alfabetização visual nos Estados Unidos, redigida por Debes:  Alfabetização refere-se a um conjunto de 

competências da visão que o ser humano desenvolve olhando e simultaneamente tendo integrado outras 

experiências sensoriais. O desenvolvimento destas competências é fundamental para a aprendizagem 

humana normal. Quando desenvolvidas, possibilitam à pessoa alfabetizada visualmente descriminar e 

interpretar as acções visíveis, objectos e símbolo, naturais ou feitos pelo homem que encontra no seu 

ambiente. Através do uso criativo destas competências, está apto a comunicar com outros. Através do 

uso valorativo destas competência, está apto a compreender e apreciar as obras-primas da comunicação 

visual.  

 

Em 1973 Dondis apresenta outra definição : 

 

Alfabetização visual sugere entendimento, os meios para ver e partilhar sentido com um nível de 

universalidade previsível. Para o conseguir é necessário ir além dos poderes visuais inatos do 

organismo humano, ir além das capacidades intuitivas programadas em nós para tomar decisões 

visuais numa base mais ou menos comum, ir além das preferências pessoal e do gosto individual. 

 

Em 1987 Monclus e Terradellas afirmam a existência de uma gramática, uma morfologia e uma sintaxe 

da arte plástica, ou seja, da linguagem visual que representamos mediante formas.  
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Em 1986 Sinatra considera a alfabetização visual a alfabetização básica nos processos de pensamento de 

compreensão e composição que subjazem à leitura e escrita. Os componentes não verbais da 

alfabetização visual são a base da alfabetização propriamente dita. Sinatra sugere a seguinte definição de 

alfabetização visual de um ponto de vista construtivista, que pressupõe uma natureza activa 

reconstrutiva do nosso pensamento, uma modificação e interpretação das mensagens recebidas à luz da 

informação adquirida previamente :  

 

Alfabetização visual é a reconstrução activa, para obtenção de sentido, da experiência visual 

passada com as mensagens visuais actuais.       

 

Esta definição encontra fundamento em Piaget que defendia que as fontes de pensamento não se 

encontram na linguagem verbal mas na não-verbal reconstrução visuo-motora realizada pela criança 

durante os primeiros dois anos de vida.  

 

Ainda em 1986 Considine propõe com sua perspectiva um alargamento da focalização do conceito ao 

relacionar alfabetização visual e utilização de vários media, compreendendo e criando imagens para 

comunicar melhor. Deste modo e sendo a alfabetização um processo que implica um envio, uma recepção 

e um processamento para uma comunicação bidireccional, as pessoas alfabetizadas visualmente devem 

também desenvolver várias competências ao nível da utilização dos vários media disponíveis para 

comunicar, como defende Considine.   

 

 

2. O actual estado da expansão da comunicação com imagens e o 

 imperativo de uma alfabetização visual  

 

É inegável o potencial universal de comunicação implícito na comunicação visual, o que aliás é atestado 

pela extraordinária proliferação da imagem e da manipulação do visual nos actuais complexos processos 

informacionais da cibercultura. Hoje, mais do nunca, a necessidade de desenvolver comunicação 

suportada em vocabulário visual, concretizando processos de visualização inteligentes, é uma exigência 
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cada vez maior, tal como nos refere Manuel Lima (2009) ao apontar cinco razões para o actual estado de 

emergência da visualização: o volume de armazenamento de dados; a disponibilidade do acesso a custo 

zero a bases de dados abertas; a proliferação das redes sociais que estimulam as relações interpessoais;  

a democratização de ferramentas para a criação de conteúdos visuais; e por fim, a utilização crescente no 

campo da comunicação social de visualização vernacular. Razões que revelam ser pistas importantes para 

a necessidade de superar a dificuldade da compreensão da complexidade da linguagem visual, dada a 

comparativamente superior universalidade de significado. 

 

Um dos autores que mais incisivamente trabalhou sobre a linguagem visual foi D.A. Dondis , com a sua 

obra de referência “A Primer of Visual Literacy” (1973). Segundo Dondis (1984) adquirir alfabetização 

visual pressupõe a existência de um alfabeto visual com uma sintaxe, comparando a descoberta da 

câmara fotográfica à descoberta do livro, que beneficiou inicialmente muito a alfabetização verbal. Hoje, 

mais de uma centena de anos após o advento da fotografia continua por desenvolver uma necessária 

sintaxe visual que permita uma base comum de comunicação visual. Esta base comum tem de ir para 

além dos nossos poderes visuais inatos enquanto organismo biológico humano, tem de ir para além da  

capacidade intuitiva programada em nós para decidirmos e deve ir ainda para além das nossas 

preferências pessoais e do nosso gosto individual. Esta base comum deve permitir a tomada de decisão 

com controlo da subjectividade em processos onde é dado espaço ao desenvolvimento do pensamento 

criador e à expressão individual.  

 

A alfabetização significa que todos os membros de um grupo partilham o significado associados a um 

corpo comum de informação. Quando Dondis fala da partilha do significado de uma mensagem visual a 

um determinado nível de universalidade previsível quando tratamos de alfabetização visual, está 

implicada uma condição semelhante à partilha de significado na alfabetização verbal, os princípios são os 

mesmos e a alfabetização visual deverá operar dentro dos mesmos limites como o autor defende. 
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3. Os bens e serviços analítico-simbólicos  

 

A motivação para o desenvolvimento de uma alfabetização visual motivou-nos para o desenvolvimento da 

alfabetização verbal no passado, ou seja, uma evolução civilizacional com o advento da tecnologia, 

semelhante à que ocorreu com a Revolução industrial no século XIX quando se tornou imperioso 

alfabetizar as populações para que fosse possível operar nas novas condições, permitindo fazer evoluir 

produção e consumo. O mesmo se passa hoje, embora estejamos perante produtos cujo carácter é cada 

vez mais eminentemente imaterial e onde o contexto é um contexto de pós-industrialização. Sendo o que 

se produz, distribui, transacciona e consume são cada vez mais bens e serviços com características 

analítico-simbólicas (Carvalho Ferreira:2009). Bens e serviços resultantes dos processos técnicos e 

tecnológicos das TIC onde o  “processo de produzir e consumir” é distintivo e distingue cada vez mais o 

que se consome e o que se produz, rumo a uma desmaterialização que poderá configurar uma sociedade 

cujo contornos determinem o predomínio do “ser” em detrimento do “ter”. Uma sociedade onde se 

privilegiam as  relações e trocas de informação, conhecimento e energia ao nível das escalas local e 

mundial numa base comum de partilha de significado. Uma partilha comum nas dimensões individual e 

colectiva, onde intuição e razão configuram um quadro mais completo da realidade onde o humano e o 

não-humano coexistam equilibradamente.  

 

Viabilizar a troca e consumo de bens e serviços analítico-simbólicos exige ao nível individual e colectivo, 

em nossa perspectiva, o domínio de uma linguagem que permita descodificar as mensagens em que se 

suportam cada vez mais os outputs desta “indústria”, onde se constata a coincidência de espaço-tempo 

virtual com espaço-tempo real. De processos lineares, em sucessão sequencial de acções/tarefas no 

espaço e no tempo, passámos a processos pautados pela simultaneidade que colocam novas exigências 

de resposta sincronizada para a qual, na nossa perspectiva, quer os estímulos recebidos quer os outputs  

produzidos necessitam um outra linguagem, mais consentânea com as exigência de coincidência de 

espaço e tempo.  
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Todas as transformações que estão a ser operadas pelas TIC moldam os processos cognitivos de um 

modo novo, no que respeita aos contextos de trabalho implicam, na nossa perspectiva, lógicas 

organizacionais que desafiam as configurações tradicionais da sua organização tal como a das economias 

e das sociedades como as conhecemos até aqui.  

 

O impacte destas transformações no contexto organizacional do trabalho em concreto rompe com as 

estruturas tradicionais abrindo espaço para seja possível exercer uma maior criatividade e inovação.  

Condições de uma maior realização individual que resultam num contributo mais produtivo perante as 

novas exigências, contribuindo simultaneamente para o bem-estar colectivo. 

 

À semelhança da profunda transformação da lógica de espaço e tempo que decorreu no final século XIX 

com a introdução da máquina no processo de fabrico, também as TIC estão a produzir a sua “revolução”  

obrigando-nos a ser capazes de gerir o seu impacte nas diferentes dimensões da actividade humana e, 

sobretudo, na incontornável dimensão económica dessas mesmas actividades.  

A nossa tese assenta no imperativo de “uma nova alfabetização”, uma alfabetização que em nosso 

entender se deve expandir para o controlo da subjectividade e para a interpretação da dimensão sensível 

e do seu papel determinante na configuração destes “novos produtos”.  

Produtos cujo potencial de satisfação de necessidades humanas se tem demonstrando por demais 

evidente, não só pela expansão e evolução do espaço virtual como pelo seu impacte na mudança do 

carácter do real e da necessidade da sua reconfiguração.  

 

O evidente esgotamento que encontramos no actual sistema de ensino formal, revelador de uma 

ineficácia dos modelos vigentes, falha na resposta às novas exigências que se traduzem grandemente na 

crescente produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços analítico-simbólicos, cujo acesso é 

cada vez mais generalizado e democratizado. 

 

No passado as condições para a emergência de uma nova actividade, cujo território se concretizou entre 

arte e técnica, traduziram-se num lento processo de consciencialização com a definição dos contornos de 

uma disciplina nova no pensar e no fazer : a disciplina do design. Disciplina da projectação de artefactos 
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materiais resultante da separação entre dois modelos de pensamento distintos, um dominado na prática 

das manualidades e outro no domínio do pensamento abstracto de criação e invenção. Hoje, em nosso 

entender, a tomada de consciência da existência de possíveis “novos territórios” para o fazer e o pensar 

passa pela possibilidade de explorar as nossas amplas capacidades cognitivas.  

 

A compreensão da dimensão humana integral, pela utilização de toda a amplitude da nossa capacidade 

de conhecimento pela acção concertada de todos os nossos sentidos, é fundamental para uma evolução 

sustentada. É a partir da compreensão da particular natureza cognitiva da actividade de design, e da 

linguagem que lhe serve de suporte, que vislumbramos possibilidades de conhecimento que são 

dominadas por uma visão mais ampla das nossas capacidades cognitivas para além da racionalidade 

objectiva, racionalidade que se tem revelado bastante parcial nas suas opções e na configuração de 

soluções. Os designers operam no seio de um universo da comunicação visual detendo na base das suas 

competências o domínio de uma linguagem, que em nosso entender, contribui para um nível intelectual e 

produtivo mais elevado.  

 

A necessidade de reaprendermos a ser produtores de sentido, implica uma literacia onde todo individuo, 

todo o actor organizacional, tal como nos propõe Carvalho Ferreira (2009), seja capaz de possuir 

competências cognitivas e emocionais para operar nos novos contextos alocando informação, 

conhecimento e energia, que está disponível para realizar tarefas de produção,  distribuição  e  consumo, 

de uma forma livre e espontânea.  

 

A este propósito citamos Carvalho Ferreira (2009) sobre as novas condições em que operará o actor 

humano no contexto do trabalho e das organizações, agora reconfiguradas e determinadas por lógicas de 

espaço e tempo marcadas pela instantaneidade, em contextos cada vez mais efémeros que 

caracterização as experiências das nossas vivências:   

 

Tendo por base os seus órgãos sensoriais, os milhares de milhões de seres humanos que integram 

esse processo de coincidência do espaço-tempo virtual com o espaço-tempo real têm 

probabilidades não lineares de integrarem ou não um processo sistémico de aprendizagem de 
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competências cognitivas e emocionais e, por essa via, de integrarem o processo de trabalho e a 

organização do trabalho que exigem imperativamente, competências adequadas e atempadas, 

inscritas, normativamente, ao nível de cada tarefa ou função da divisão do trabalho, da autoridade 

hierárquica formal, do processo de liderança e do processo de tomada de decisão decorrentes da 

produção, distribuição, troca e consumo de bens e serviços analítico-simbólicos.83     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83  

Carvalho Ferreira, José Maria (2009) Da impossibilidade de superar a actual crise do capitalismo. 1º Workshop de Investigação  

 “Próximo Futuro”. FCG. Lisboa . pp.4 
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4. Uma literacia visual  

 

As várias definições proposta para o termo alfabetização visual reflectem o facto de existirem disciplinas 

distintas que assentam sobre a literacia visual, fazendo proliferar várias perspectivas que revelam uma 

natureza ecléctica que dificulta o acordo unânime numa definição. Mas, tal como propõe Dondis (1984) 

para nos considerarmos visualmente letrados temos que começar por aprender os componentes básicos 

da linguagem visual, tal como acontece com a literacia verbal onde é necessário aprender os 

componentes básicos da linguagem escrita: as letras, as palavras, a ortografia, a gramática e a sintaxe. 

Com estes elementos e princípios de leitura e escrita podemos expressar-nos infinitamente. O mesmo se 

passará para a linguagem visual, uma vez dominada a técnica qualquer individuo pode produzir não só 

uma incalculável variedade de soluções para os problemas da comunicação visual, tal como um estilo 

pessoal84.   

 

Os elementos básicos da linguagem visual são sistematizado pela primeira vez pelo trabalho do artista 

plástico Wassily Kandinsky na Bauhaus que culmina com a publicação da sua obra “Ponto, Linha, Plano” 

em 1926, num período de intenso desenvolvimento e amadurecimento teórico baseado nas suas 

experiências pessoais artísticas.  

Dondis (1973) debruçou-se sobre estes elementos básicos da linguagem visual: ponto, linha e plano, 

considerando também para além destes o contorno, a direcção, a cor e o tom, a textura, a escala, a 

dimensão e o movimento. Estes elementos individuais identificados como partes de um todo, a forma, 

possui um significado que é função do significado destas suas partes, os elementos individuais que se 

constituem num vocabulário da linguagem visual.  

Ao reflectir sobre a alfabetização visual Dondis refere que a sua preocupação é precisamente o todo, a 

forma completa com significado. Sendo esta forma completa resultado do efeito cumulativo da 

combinação dos elementos básicos da linguagem visual que são seleccionados, sendo manipulados 

através de técnicas. 

                                                 
84  Dondis, D. A. (1984) La Sintaxe de la Imagem. Introducción al alfabeto visual. pp.11. Colección Comunicación Visual. Editorial 

Gustavo Gili. Barcelona 
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Deste modo, a compreensão das condições para uma alfabetização visual passa por ensinar a construir 

relações compositivas formais por recurso ao “alfabeto visual” com o significado que é pretendido. 

Identificado o “modo visual” é necessário determinar os códigos visuais na base de significado universal 

partilhável, que passam por uma gramática e respectiva sintaxe das formas que determinará a validade 

destes códigos visuais, determinando-os aptos para a intercomunicação e a intracomunicação.  

 

Em suma, é necessário desenvolver estudo e investigação no sentido da estruturação de princípios 

semiológicos e princípios semânticos da linguagem visual para produção de teoria detentora de potencial 

explicativo para a necessidade de empreender o desenvolvimento de uma alfabetização visual. O trabalho 

de Dondis vai precisamente nesse sentido ao contribuir decididamente para o desenvolvimento de uma 

literacia visual universal, partindo dos campos das artes e dos diferentes universos da comunicação 

visual, traduzindo a sua obra “La Sintaxe de la Imagem”85 a investigação do autor no campo do conteúdo 

da forma (o do significado dos seus elementos individuais) ao seu nível mais sensível.  

 

Em 1987 Monclus e Terradellas configuram os elementos da linguagem visual (Figura 8), um alfabeto e 

uma sintaxe, passiveis de uma aprendizagem tendo em vista uma optimização da capacidade 

comunicativa, num contributo efectivo para o desenvolvimento de uma literacia visual. 

A literacia visual deve ser parte integrante do desenvolvimento de uma intercomunicação em processos 

mais ricos, intelectualmente mais elevados e produtivos, como temos proposto ser o potencial de possuir, 

além de uma alfabetização verbal, uma alfabetização visual. 

 

Capacitar a comunidade humana de uma extensa alfabetização visual implica a necessidade do estudo da 

linguagem visual, a compreensão da “língua da visão” como língua detentora de uma universalidade que 

exige ultrapassar as dificuldades inerentes à sua complexidade. Exigirá, também, ultrapassar os entraves 

oriundos do facto de a “alfabetização” assentar hoje predominantemente no domínio da linguagem 

verbal, que credibiliza o conhecimento e os saberes no modelo de racionalidade técnica.  

 

                                                 
85  

Edição em língua espanhola, editada pela primeira vez em 1976, da sua obra “A Prime of Visual Literacy”  de 1973 
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Fig. 8 – Linguagem Visual 

 

 

Para além de uma “utilidade” prática, uma literacia visual a par de uma literacia verbal confere uma 

universalidade partilhável à comunicação ao nível do significado mais profundo, mais sensível, que 

determinará o carácter dos processos de tomada de decisão numa base mais sustentável tal como 

configurará processos de socialização mais positivos, que contribuirão, em nosso entender, para uma 

profunda renovação da lógica capitalista. 

 

 


