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RESUMO 

 

A ideia de olhar, ver, perceber e interpretar abrange muitos sentidos e conceitos no que 

se entende como discussão filosófica, semiótica ou ainda, social. É de uma natureza um 

tanto quanto subjetiva, cabe um discurso social, cultural, ético e, também, pessoal, uma 

vez que se trata de consciências racionais e, portanto, lógicas. Nesse sentido, esse artigo 

tem como proposta demonstrar e traçar o desenvolvimento do tema da experiência 

visual no que diz respeito à sua singularidade a partir do olhar do indivíduo, tendo como 

foco de associação a premissa da obra fílmica “Janela da Alma”. Para tal, abordam-se 

como aporte deste estudo, informações e apontamentos acerca da construção da 

linguagem, perspectiva subjetiva e interpretativa no tocante ao campo visual, tal como à 

sua associação e relação junto à sociedade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: percepção; sociedade; imagem; olhar; semiótica. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A linha de pensamento que sucede acerca de definições do que é o olhar, o ver, 

o observador e o sentir, é de um princípio discursivo, evidentemente. A partir de um 

repertório, de sensações e de experiências vividas, o ser humano é capaz de projetar no 

seu consciente significações que são efetivas no momento de consignação da mensagem 

visual.  

Tendo em vista que a percepção e interpretação ocorrem pelas mais distintas 

formas, uma vez que depende do contexto sociocultural e de leituras visuais 

corriqueiras, cada indivíduo tem sua visão de mundo, onde, portanto, a visão, por sua 
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vez, pode ser caracterizada a partir de perspectivas diversas, visto que seu sentido é 

puramente subjetivo, e não totalmente lógico. Estar a se falar de percepções, de 

sensações, de, sobretudo, contato com o conteúdo visual dramático. 

Desse modo, há de se considerar que qualquer que seja a percepção, esta é 

variável, uma vez que cada indivíduo quer seja esse de determinada sociedade, pode vir 

a elaborar uma leitura diferente de uma mensagem em consequência dos seus valores 

enquanto culturais, e visão de mundo, dentre outros aspectos relevantes, de fato. 

Partindo desse pressuposto, Pais (1997) revela que todos os processos semióticos 

 

são historicamente determinados e geograficamente delimitados, pois 

a ‘visão de mundo’ de uma comunidade sociocultural e linguística, 

bem como sua ideologia e sistema de valores, acha-se sempre em 

processo de (re) formulação e um constante processo de ‘vir a ser’ que 

paradoxalmente transmite a seus membros o sentido de estabilidade e 

continuidade, ou melhor, os processos culturais são apreendidos no 

convívio social, uma vez que as semióticas-objeto são particulares em 

cada sociedade (PAIS, 1997, p.222). 

 

Referenciando o olhar Lima (2006) destaca este entrelaçado numa rede de 

interioridades vividas, sentidas, imaginadas. Cada olhar traz uma história, uma 

lembrança, uma dúvida, uma presença que declara e vela o seu verdadeiro sentido. Ou 

seja, é particular, é singular àquele que vê e/ou sente. 

Nesse sentido, Bakhtin (2003) discorre 

 

no tocante à percepção efetiva, nada há que provar: situo-me na 

fronteira do horizonte da minha visão, o mundo visível estende-se à 

minha frente. Ao virar a cabeça em todas as direções, obtenho uma 

visão do espaço que me cerca de todos os lados e em cujo centro eu me 

situo, mas não verei a mim mesmo cercado por esse espaço. No tocante 

às noções, as coisas são um tanto mais complexas. Já vimos que, 

embora eu não esteja habituado a representar-me a minha própria 

imagem, consigo, à custa de certo esforço, representar-me essa imagem, 

delimitada de todos os lados, claro, como se se tratasse de outro. Porém 

essa imagem não é, internamente, convincente: não deixei de vivenciar-

me por dentro, e essa vivência não me larga, ou, mais exatamente, 

permaneço nela e não a introduzi na imagem da minha própria 

representação (BAKHTIN, 2003, p.55). 

 

No que se refere a essa ótica apontada pelo autor, entende-se que não 

necessariamente, a fim de compreender um conteúdo tem de remonta-lo por completo, 

mas buscar em si outras significações, isto é, buscar uma construção de expansão de 

novos significados, pois, ainda que subjetivos, num processo energético seguinte com a 
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lógica, o indivíduo terá suporte para assim elaborar novos conceitos e ideias. Ou seja, a 

visão é ampla, é uma questão subjetiva, mas que procede a novas significações no que 

se destina aos seus objetos. 

Logo, a depender da situação lógica, do meio, do conteúdo, e, sobretudo da 

perspectiva ao alcance do que é exposto se encontra visível uma diferença entre o 

perceber, o observar, tal como e principalmente, entre o enxergar e o ver. 

É nesse contexto de subjetivação do olhar, do que realmente se considera 

enxergar, do que realmente se considera a percepção e observação do indivíduo a partir 

de um mundo repleto de imagens que transborda uma atmosfera relacionada ao 

conteúdo o qual encontram-se mensagens visuais que sustentam o documentário “Janela 

da Alma”, do ano de 2001, dirigido por João Jardim e Walter Carvalho. Tal 

documentário apresenta uma discussão reflexiva quanto às experiências a respeito da 

relação do ‘ver’ e não ‘ver’ em um mundo com alta saturação visual. Sua reflexão 

aponta ainda para uma questão correlacionada à extrapolação do conceito defendido 

enquanto lei do que é ver, do que é o olhar do ser humano como indivíduo participante 

de um mundo imagético.  

À medida que essa questão é evidenciada na trama, sugere então uma 

interpretação – por meio de uma analogia –, do que é ser cego e poder enxergar, e do 

poder ver, mas não enxergar, de fato. Dessa maneira, se faz importante levantar 

pensamentos que referenciem o que deve ser entendido por conteúdo visual e estético de 

modo a referenciar a interpretação dos signos, da leitura de uma mensagem, de tudo 

aquilo que corresponde ao processo de percepção do indivíduo, que, por conseguinte, 

pode ser bem sucedido em aspectos críticos, ou não, levando em consideração sua 

capacidade de raciocínio lógico para tal. Partindo dessa perspectiva do olhar, do ver, do 

perceber e do sentir, que se apoia esse estudo tendo como referencial base, o 

documentário “Janela da Alma”. 

 

A QUESTÃO DO OLHAR APOIADA NO DISCURSO DA OBRA FÍLMICA 

“JANELA DA ALMA” 

 

Há uma grande diferença entre o observar e o ver, entre o olhar e o perceber, e, 

deste modo, são essas diferenças que discutidas por meio de um discurso sobre a 

questão da percepção, dos diferentes olhares, e da visão na contemporaneidade qual o 

ser humano possui que representa o documentário “Janela da Alma”.  
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Neste, sustenta-se uma ideia concreta de que o ser humano não deve, então, 

falar ‘a língua dos outros’, nem tampouco fazê-lo com a visão dos outros, pois, caso o 

faça perderá sua identidade, tendo como pressuposto que o indivíduo tem de existir por 

si só, ou tenta-lo, sem precisar objetivar a existência de outro. Cabe ao mesmo enxergar 

sua capacidade de tal maneira que busque a análise de sua singularidade e 

especialmente, do seu olhar. 

Aborda-se a visão como algo complexo e abrangente, o que de fato, pode ser 

simples, uma vez que não são apenas os olhos os responsáveis por enxergar, mas e 

também os outros sentidos inclusos nestes a percepção do indivíduo. Existe uma ideia 

de que para ter um olhar, é necessário ter a visão. Tal paradigma é ‘quebrado’ no 

documentário a partir de depoimentos de deficientes visuais quando estes retratam ao 

telespectador o que sentem e percebem sobre o mundo pelo olhar sem ‘ver’, quanto ao 

que sentem sobre o mundo que os cercam, ‘a janela da alma’. Por conseguinte aos 

depoimentos, as ideias propostas pelos poetas e autores complementam e completam a 

base do documentário de tal maneira a remeter sensação de singularidade.  

Insere-se no viés documental presente que o ser humano, ainda é – por vezes –, 

incapacitado no tocante a se emocionar com as imagens, já que para que ocorra a 

emoção, o conteúdo visual, a narrativa visual ou dramática faz-se necessário pertencer a 

uma comovente e surpreendente base. Caso contrário, de nada acrescentaria à sua 

experiência e repertório. As histórias, as imagens, a mensagem passaria, neste caso, sem 

ser notada, sem ser devidamente enxergada. 

Portanto, é possível dizer que é a sensibilidade que descreve a maneira de 

enxergar, indo muito além do que os olhos veem, e ultrapassam a imaginação, indo 

muito além do que se pode ver claramente, muito além do que se sente. Saramago 

(2001) descreve que o “olhar é a janela da alma, mas não se olha da janela e sim através 

dela” (JANELA da alma, 2001). Entretanto, embora todos possuam tal olhar em si, 

muitos não o aprimoram, não dão importância, especialmente quando se analisa o 

mundo atual, o qual continua ‘enxergando’ apenas com os olhos, apoiando-se na ideia 

do objetivo das coisas. Saramago (2001) aponta no documentário:  

 

Hoje é que estamos a viver de fato na caverna do Platão, porque as 

próprias imagens que nos mostram a realidade, de alguma maneira 

substituem a realidade. Nós estamos no mundo audiovisual, nós 

estamos efetivamente a repetir a situação das pessoas aprisionadas ou 

atadas na caverna do Platão, olhando em frente, vendo sombras e 

acreditando que essas sombras são a realidade. Foi preciso passar todos 
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esses séculos para que a caverna do Platão aparecesse finalmente em 

um momento na história da humanidade, que é hoje, e vai ser cada vez 

mais (JANELA da alma, 2001). 

 

Tal visão de mundo acaba por acostumar a sociedade a receber imagens 

prontas, impedindo muitas vezes, de se chegar à reflexão de observar e refletir sobre o 

que é belo, o que não é belo, considerado ‘feio’, isto é, a imagem, pura, de fato. Não se 

dá mais importância à expressividade de uma imagem, não se importa tanto o que ela 

tende a transmitir, apenas se vê como algo objetivo, que ora tende a mostrar tal coisa, 

ora tende a comunicar tal coisa. É possível considera aqui e ainda a evolução 

tecnológica como sendo a responsável por tal comportamento; há o bombardeamento de 

imagens a todo segundo em televisões, em visores, sejam estes de câmeras fotográficas 

cada vez mais numerosas, ou em monitores de computadores, dentre outros meios. 

Partindo para uma análise também filosófica entende-se ao assistir ao 

documentário, que muitas vezes, os cegos ‘enxergam mais’ que muitos que possuem 

visão. É possível dizer que àqueles que não possuem visão percebem e sentem detalhes 

particulares muitas vezes não perceptíveis a olho nu. Essa ótica pode ainda ser 

destacada pela abundância de imagens, isto é, a grande quantidade de imagens 

assistidas, expostas e impostas ao meio tende a incapacitar o telespectador de centralizar 

a atenção nesta. Não há espaço e tempo de surgir emoção ligada às imagens. 

Em outras palavras, quanto mais informações ao redor, menos atenção. Quanto 

menos informação, mais conteúdo de forma precisa; mais a imagem denotará um 

‘poder’ de significação. Tal feito também se destina aos conteúdos não verbais. É 

preciso, então, refletir e significar a simplicidade e harmonia para que haja um 

entendimento eficaz a partir da mensagem. Partindo dessa perspectiva, a visão e a 

percepção, antes de qualquer coisa, são ligadas à emoção. O que não é tão profundo, 

que não possui nenhuma carga expressiva, não é sentido, passa as ser apenas visto e, por 

conseguinte, esquecido.  

 

A SENSIBILIDADE ENQUANTO REPRESENTAÇÃO DA MANEIRA DE 

OLHAR O MUNDO 

 

O ato de ver, ou seja, de olhar o mundo, da representação que o indivíduo tem 

daquilo que lhe é apresentado, é de um viés subjetivo, embora caiba distintas discursões 

à respeito, seja semiótica, filosófica, social. O que se deve reverenciar, neste caso, é que 
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a experiência visual, para além do repertório e conhecimento de mundo, seja ele visual 

ou verbal, é um apontamento acerca da sensibilidade. Santos (2008) discorre ser a 

sensibilidade uma espécie de fator que direciona o espírito do homem a ser afetado por 

objetos considerados como sensíveis, e que através dessa relação acontece uma 

receptividade íntima. Sua funcionalidade ocorre através de um nível do 

desenvolvimento interpretativo de quem o adota. Ao pensar, o indivíduo tende a 

organizar as suas ideias, ideias estas que, por sua vez, a depender do seu modo de 

hierarquia, dita e alinha a maneira de dizer em relação às coisas das quais será 

exprimidas, ou seja, a partir desse processo provindo da sensibilidade, surge então a 

articulação com um princípio de consciência moral e intelectual.  

No entanto, Joly (1996) revela que a prática dessa análise não bloqueia o sentido 

espontâneo da recepção, a autora afirma ainda que, de fato, no que tange à análise, esta 

poderia, à medida, aumentar o prazer estético entre o receptor e o objeto, de forma que a 

sensibilidade desse leitor visual também progredisse, isto é, que houvesse um 

desenvolvimento por parte deste visando, portanto, uma captação mais eficaz e concisa 

a respeito de informações. 

Levando em consideração tal ótica, Bakhtin (2003) também traz uma proposta 

a partir do que se entende enquanto percepção: 

 

Essa diferença entre a percepção que tenho de mim e a percepção que 

tenho do outro é compensada pelo conhecimento, ou, mais 

exatamente, o conhecimento ignora essa diferença, do mesmo modo 

que ignora a singularidade do sujeito cognoscente. No mundo 

unificado do conhecimento, não posso colocar-me enquanto eu-para-

mim em oposição a todos os homens do passado, do presente e do 

futuro concebidos como outros para mim. Muito pelo contrário, sei 

que sou delimitado, tanto como todos os outros, e que o outro se 

vivencia por dentro, sem poder, por força de princípio, encarnar-se 

para si mesmo em sua própria expressividade externa. Esse 

conhecimento é, entretanto, inapto para fundamentar a realidade de 

uma visão e de uma percepção efetivas que faria com que o mundo 

concreto se tornasse mundo de um único sujeito (BAKHTIN, 2003, 

p.56). 

 

Mais uma vez é posto em relevância o discurso referente à particularidade do 

olhar e da experiência do sujeito com o nível de expressão daquilo que lhe é exibido. A 

manifestação de uma interpretação depende, também, além do conhecimento, 

sensibilidade interna, para consigo, e externa, a respeito da visão do mundo enquanto 

esfera de expressividade. 
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Portanto, a sensibilidade está para o olhar, assim como o ato da interpretação 

está para o ato de descrever, no que se refere ao contexto visual. Matsuka (2008) pontua 

de modo claro essa perspectiva quando diz que o olhar é uma espécie de conhecimento 

que o indivíduo tem do seu mundo, onde esse conhecimento se adquire através de sua 

experiência e repertório visual. Uma vez educando o olhar, o individuo se torna mais 

capacitado a entender os significados das coisas, justamente em razão de sua percepção 

mais crítica e enriquecida. 

Independente da capacidade de interpretação, e especialmente, independente do 

contexto sócio e cultural, o ato de ver, mas não enxergar as coisas tal como elas são 

enquanto representantes visuais se deve ao fato de que, muitas das vezes o conteúdo se 

apresenta de forma informativa, sem dar espaço a qualquer que seja a análise 

referencial. Ou seja, todos veem, mas enxergar, de fato, poder-se-ia dizer que são 

poucos, então, o porquê de trabalhar a sensibilidade e o olhar se justifica sob essa 

problemática. Por isso, Benjamin (1996), implica que 

 

Somos pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos 

chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras, quase nada 

do que acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço 

da informação. Metade da arte narrativa está em evitar explicações 

(BENJAMIN, 1996, p. 203). 

 

Referencia-se assim e mais uma vez apontamentos que cercam e dão jus à 

questão ímpar do documentário a qual estabelece o questionamento quanto a ser preciso 

se tornar ‘cego’ para enxergar de fato. 

 

A FOTOGRAFIA COMO FATOR DE SIGNIFICAÇÃO A PARTIR DO SEU 

CONTEÚDO IMAGÉTICO 

 

A obra fílmica “Janela da Alma” traz à luz, uma discussão de cunho filosófico 

a respeito do olhar, dessa singularidade, e de como, também, o ato de fotografar 

apresenta-se numa relação fiel a esse quesito. O ato de ver é explicitado e ressaltado 

enquanto sua relevância por Joly (1996) quando destaca a imagem mental 

correspondendo 

 

à impressão que temos quando, por exemplo, lemos ou ouvimos a 

descrição de um lugar, de vê-lo quase como se estivéssemos lá. Uma 
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representação mental é elaborada de maneira quase alucinatória, e 

parece tomar emprestadas suas características de visão. Vê-se (JOLY, 

1996, p. 19). 

 

Essa ideia acolhe a relação do que ‘está na imagem’, e do que se ‘vê’, isto é, da 

representação em si, e do seu poder de visibilidade ao olhar do receptor. Ou seja, toda 

imagem indica algo, cabe ao leitor visual apreendê-la a seu gosto e repertório. Suas 

interpretações surgem de acordo com sua experiência lógica, visual e, por conseguinte, 

crítica a partir do contexto do objeto. Para tal, no tocante à imagem e sua representação, 

Joly (1996) ainda pontua como algo que 

 

embora nem sempre remeta ao visível, toma alguns traços emprestados 

do visual e, de qualquer modo, depende da produção de um sujeito: 

imaginária ou concreta, a imagem passa por alguém que a produz ou 

reconhece (JOLY, 1996, p. 13). 

 

Se por um lado, a construção do significado da imagem depende do leitor, por 

outro, ela sugere suas especificidades no sentido de abordar conceitos e ideias a partir 

de sensações, bem como por indícios por associação de similaridade. A fotografia 

denota claramente essa perspectiva indicial. O porquê se confirma pelo apontamento de 

Dubois (1998) descrevendo a imagem fotográfica sendo 

 

percebida como uma espécie de prova que atesta individualmente a 

existência daquilo que mostra, o advento da fotografia e o 

desenvolvimento dos meios fotográficos permitiram vislumbrar uma 

nova relação da imagem fotográfica com o real ou com a “lógica do 

índice” (DUBOIS, 1998, p.25-27). 

 

Neste contexto, a fotografia se estabelece enquanto forma de expressão e, 

sobretudo, de retratação da realidade. Posto em noção que o indivíduo, a partir dessa 

forma de exibição da realidade, passa a desencadear diferentes sentimentos e 

interpretações. O papel da fotografia no cenário social e crítico no que se refere à 

subjetivação do real parte de uma discussão abrangente a partir de sua essência. 

Segundo Kossoy (1989),  

 

o homem passou a ter um conhecimento mais preciso e amplo de outras 

realidades que lhe eram, até aquele momento, transmitidas pela 

tradução escrita, verbal e pictórica. Com a descoberta da fotografia e, 

mais tarde, com o desenvolvimento da indústria gráfica que possibilitou 

a multiplicação da imagem fotográfica em quantidades cada vez 
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maiores, através da via impressa, iniciou-se um novo processo de 

conhecimento do mundo, porém, em detalhe, posto que é fragmentário 

em termos visuais e, portanto, contextuais (KOSSOY, 1989, p.15). 

 

Nesse sentido, uma vez que a fotografia trata-se de um ato comunicacional, 

esta em si, precisa do empenho do leitor. Em outras palavras, o leitor faz a leitura da 

imagem de modo a compartilhar os códigos necessários para decodificar a mensagem 

contida, a entendê-la, a interpretá-la. Assim destaca-se o repertório, a sensibilidade, e o 

olhar, individual e particular do indivíduo. Barthes (1984) em “A Câmara Clara” 

discorre quanto ao indivíduo que este rejeita todo o repertório conceitual, ao abordar a 

imagem fotográfica como ponto pertencente às sensações, e neste caso as imagens 

surgem diante às experiências do espectador. O porquê é claro, fala-se de sentidos 

sensoriais, claramente, os quais denotam as sensações que, por conseguinte remotam 

aos sentimentos dos indivíduos, independente do tipo de raciocínio. Isto é, existe uma 

participação dos sentidos, que conduz a uma visão mais critica. Cabe ao indivíduo 

tornar sua capacidade interpretativa e visual mais sofisticada, aprimorada.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O universo representado por distintos modos de linguagens com poder 

comunicacional concede ao indivíduo a possibilidade de distintos olhares, a depender do 

contexto o qual se insere. Ainda que a linguagem se apresente sob as mais variadas 

formas, cabe ao telespectador, efetivar a interpretação, quer pela percepção subjetiva, 

quer pela percepção sentimental, quer pela análise crítica. Pois, enxergar não diz 

somente respeito à capacidade de ver o mundo tal como ele é, mas sim o que o 

caracteriza, seu caráter enquanto simbólico. Assim, o objetivo principal desse estudo foi 

abordar de modo mais argumentativo a questão proposta no documentário “Janela da 

Alma”. Por isso, espelhando-se nessa principal premissa, apontaram-se referentes 

questões envolvidas neste contexto. Assim, considerando-se como importância, nesse 

trabalho, e dentro dos limites, foi possível apresentar análises a respeito de tal temática.  

Percorrendo por uma linha referente à ideia do filme, tal como deste estudo, 

leva-se como síntese de que o ser humano possui uma sensibilidade, e é esta que o 

favorece a ver o universo. Não é necessário conhecimento amplo e filosófico, embora 

seja importante, mas a sensibilidade, o modo como se percebe e analisa as imagens é o 

que diferencia o ser humano em um cenário repleto de conteúdo visual, o qual vê a 
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mensagem, mas não se atenta a ela, nem tampouco a guarda para si. Por vezes, poder-

se-ia dizer, que o indivíduo encontra-se cego, até mais que um indivíduo que apresente 

deficiência visual, pois, muitos que enxergam, não sentem e não se permitem olhar a 

particularidade dos mínimos detalhes presentes no seu mundo. 
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