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Resumo 

O presente estudo surge como desdobramento da pesquisa Proposições 
arte/educativas e educação do sensível: interlocuções sobre o consumo, tendo como 
base fundamental o estabelecimento de reflexões, considerações e questionamentos 
sobre uma proposição arte/educativa, a qual compreendeu como participantes uma 
turma de alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Pelotas. Assim, 
intenciona-se compreender como são construídas as relações de sentidos no que 
concerne às imagens oriundas da cultura visual contemporânea, verificando a 
comunicação verbal e o processo de interação entre professor e aluno como 
elementos de central importância para que se possa constatar quais significações são 
elaboradas pelos sujeitos em torno de uma imagem ou visualidade determinada. A 
análise das questões propostas se apoia na perspectiva do dialogismo bakhtiniano, 
nos conceitos de diálogo e de dialocidade de Paulo Freire (2018) e nos argumentos 
teóricos da cultura visual. Os resultados demonstram que os estudantes foram 
capazes de estabelecer relações entre cultura visual e as suas vivências pessoais, 
elaborando sentidos e contestando o sistema representacional. 
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Abstract 

The present study emerges as the unfolding of the research Propositions art / 
educative and education of the sensitive: interlocutions on the consumption, having as 
fundamental base for the establishment of reflections, considerations and questions 
about an art / educative proposition, which understood as participants a class of 
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students of the Pedagogy course of the Federal University of Pelotas. Thus, it is 
intended to understand how the relations of meaning are constructed with regard to 
images from contemporary visual culture, verifying verbal communication and the 
process of interaction between teacher and student as elements of central importance 
so that one can see what meanings are elaborated by the subjects around a 
determined image or visuality. The analysis of the proposed questions is based on the 
perspective of Bakhtinian dialogism, Paulo Freire's(2018)  concepts of dialogue and 
dialogicity and the theoretical arguments of visual culture. The results demonstrate that 
students were able to establish relationships between visual culture and their personal 
experiences, elaborating meanings and questioning the representational system. 
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Introdução 

O presente trabalho originou-se de uma pesquisa em andamento 

intitulada Proposições arte/educativas e educação do sensível: interlocuções 

sobre o consumo, que tinha como propósito inicial verificar quais interlocuções 

eram propiciadas através práticas pedagógicas circunscritas na disciplina de 

Artes, demarcadas pelo âmbito escolar, em que se fazia uso de visualidades. 

Nesse sentido, intenciona-se compreender como são construídas as relações 

de sentidos no que concerne às imagens oriundas da cultura visual 

contemporânea, entendendo a comunicação verbal e o processo de interação 

entre professor e aluno como elementos de central importância para que se 

possa constatar quais significações são elaboradas pelos sujeitos em torno de 

uma imagem ou visualidade determinada. 

Esse estudo focaliza uma prática desenvolvida em uma etapa 

secundária da pesquisa, que tinha as questões de formação docente e a 

experiência artística enquanto desdobramentos do estudo, compreendendo 

como público alvo estudantes de uma turma do Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Pelotas. Essa proposta arte/educativa compreendeu 

as seguintes etapas: leitura do poema Eu, etiqueta, de Carlos Drummond de 

Andrade; análise de anúncios publicitários; elaboração de etiquetas; 

apresentação de imagens artísticas; discussão sobre questões pedagógicas. 

Nesse trabalho, será dada ênfase às interlocuções desenvolvidas através da 

etapa de discussão sobre a análise das publicidades e àquelas suscitadas 



pelas produções dos estudantes. Assim, procura-se observar quais sentidos 

são estabelecidos pelos estudantes em torno das imagens, utilizando-se as 

interlocuções enquanto recursos. 

Desse modo, essa pesquisa está amparada na concepção dialógica da 

linguagem de Bakhtin (2014) que nos auxilia a pensar como são produzidas as 

relações de sentido perpassadas pela abordagem discursiva e linguística, em 

que se considera o dialogismo enquanto trocas intersubjetivas entre o “eu” e o 

outro, os quais se constituem e são constituídos na/pela linguagem. Nesse 

sentido, compreende-se o entrelaçamento entre vários discursos para se 

pensar sobre as maneiras de se representar e se transmitir discursos, não 

sendo possível estabelecer uma visão dualista entre homem e vida, visto que 

se considera o caráter ideológico da linguagem.  

Pensando na heterologia discursiva, considera-se desde o diálogo entre 

interlocutores (o que não se limita a simples troca de enunciados da 

comunicação verbal, mas compreende toda comunicação de qualquer tipo que 

seja) até diálogo entre discursos. Depreende-se, assim, que a interação não se 

esgota na situação imediata, outrossim, estende-se para as relações dos 

sujeitos com a sociedade, ou seja, os grupos sociais em que os sujeitos estão 

inscritos e os papeis sociais que desempenham. Há, portanto, uma heterologia 

responsável pela atribuição dos sentidos que se estabelecem na interação, nas 

interlocuções. Sobre o sentido, há que se destacar: 

A índole responsiva do sentido. O sentido sempre responde a 
certas perguntas. Aquilo que a nada responde se afigura sem 
sentido para nós, afastado do diálogo. Sentido e significado. O 
significado está excluído do diálogo, mas abstraído dele de 
modo deliberado e convencional. Nele existe uma potência de 
sentido (BAKTHIN, 2011, p. 381). 

Também, foram utilizadas as considerações de Freire (2018) em relação 

ao diálogo e à dialogicidade, tendo em vista que o autor aproxima-se de 

Bakhtin por considerar a linguagem enquanto espaço em que são vislumbradas 

situações de atrito, de embate. Entretanto, o educador manifesta que o diálogo 

nunca deve ser utilizado para subjugar alguém, sendo necessária uma relação 

de horizontalidade para que as interações entre os interlocutores se 

desenvolvam. Além disso, Freire emprega como termo dialogicidade, e não o 

termo dialogismo tal qual Bakhtin o faz, sendo entendido o diálogo como um 



constante processo entre agir e refletir sobre o mundo. A dialogicidade vai estar 

para Freire como instrumento de humanização para a libertação. 

 Desse modo, estabelecendo relações com os aspectos da teoria 

filosófica da linguagem de Bakhtin, é interessante observar que a cultura visual 

pode ser entendida como “uma forma de discurso, um espaço pós-disciplinar 

de investigação e não uma determinada coleção de textos visuais, que coloca 

no centro do debate político e da educação, a questão de ‘quem vê’” 

(HERNÁNDEZ, 2007, p.18, grifos do autor). 

 Logo, os sentidos não estão prontos, passíveis de serem decodificados 

e apreendidos por quem se defronta com o sistema representacional, mas são 

construídos socialmente pelo sujeito que pertence a um grupo social específico 

em que diversos discursos estão presentes. Não é possível, portanto, 

estabelecer um sentido único; os sentidos são passíveis de serem construídos 

e descontruídos, convencionalizados e questionados, assimilados ou 

desconsiderados. São os sujeitos e os grupos que determinam as significações 

do sistema representacional através das instâncias reguladoras da sociedade, 

tais como religião, ciência, cultura, etc.  

 Assim, não basta apresentar imagens aos educandos, é necessário 

escutar o que eles têm a dizer sobre elas, percebendo como compreendem os 

aspectos a ela vinculados. Diferentemente do texto que é lido linearmente para 

depois ocorrer sua interpretação, ao se defrontar com a imagem, os sujeitos 

observam-na em sua integralidade para depois dissecar seus elementos 

visuais, desse modo, as valorações sobre as imagens aparecem antes da 

decodificação de cada elemento visual presente na representação. 

 

Produzindo sentidos e pensando a cultura visual 

 A abordagem pedagógica com os graduandos utilizou-se como elemento 

motivacional das discussões sobre consumo, hiperconsumismo, imaginário de 

consumo, o poema Eu, etiqueta de autoria de Carlos Drummond de Andrade. 

Nessa etapa de diálogo e interpretação sobre o poema, a construção imagética 

já estava presente no discurso verbal dos estudantes que descreviam 

propagandas que assistiram na televisão, bem como símbolos de determinadas 



marcas. Em sequência, um conjunto de publicidades foi analisado 

coletivamente, levando em consideração o fato de a cultura visual absorver as 

condições econômicas, sociais e culturais em seu processo de compreensão 

crítica das imagens. 

Desse modo, as noções de visão e visualidade assumem aspecto 

central para os estudos de cultura visual. Para Walker e Chaplin (2002) a visão 

pode ser entendida como um processo fisiológico, enquanto visualidade seria 

um olhar socializado. Entretanto, Foster (1988) em Vision and visuality aponta 

para o fato de esses conceitos não serem nem contrários e nem idênticos, 

apesar de não apontarem para fronteiras fixas. Segundo o autor, a visão é 

social e também histórica, e a visualidade envolve o corpo e a psique. 

Faz-se necessário refletir sobre quais processos são compreendidos na 

constituição das subjetividades e quais as relações de sentido se estabelecem 

nesse processo de olhar com os olhos da socialização, visualizando um 

universo de imagens propagado pelas mídias que satura a visão enquanto 

instrumento de criação de sentidos e processo fisiológico. Assim, compreende-

se que as significações apreendidas não podem se restringir a um 

entendimento somente verbal ou visual, mas na união desses processos que 

“vão além dos objetos, pois interpretar implica relacionar a biografia de cada 

um com os artefatos visuais, com os objetos artísticos ou produtos culturais 

com que se relaciona” (HERNÁNDEZ, 2000, p. 49). 

 É interessante observar como determinada publicidade é capaz de 

atingir de maneira diversificada os sujeitos, a depender da posição social que 

assumem, pois:  

[...] o escopo da publicidade não se limita à venda de um 
produto. Por meio de construções de linguagem muito bem 
arquitetadas, ela embrulha junto um pacote de emoções, 
expectativas e desejos. Muito mais do que podemos 
conscientemente nos dar conta, a publicidade não apenas 
molda desejos, mas, sobretudo, responsabiliza-se por grande 
parte de nossas formações cognitivas ao determinar até que 
certo ponto o perfil daquilo que pensamos e sentimos sobre as 
coisas, guiando consequentemente o modo como agimos e o 
que buscamos (SANTAELLA, 2018, p.138). 

Nesse sentido, as falas de algumas graduandas sobre o anúncio 

publicitário abaixo vão ao encontro dos apontamentos de Santaella (2018), 



visto que em sua maioria consideravam o homem retratado como: “muito 

bonito”, “sonho de consumo”, “o homem que gostaria de ter”, “alguém bem 

vestido, bem arrumado”. Outra aluna falou sobre o interesse de seu marido em 

adquirir relógios TAGHeuer. Apenas um dos graduandos, Márcio, salientou que 

o homem da imagem assumia uma posição agressiva, estando subjacente à 

propaganda, uma noção sobre masculinidade, sendo o machismo prejudicial 

aos homens também, não somente às mulheres, conforme a sua percepção. 

 

Figura 2 – Anúncio publicitário da marca TAGHeuer. Fonte: Revista Veja, 

24/08/2016. 

Uma vez realizada uma leitura formal da imagem e problematizados os 

aspectos salientados pelos educandos, indagou-se aos graduandos se aquela 

imagem lhes remeteria a outra, os quais afirmaram desconhecer outra que se 

aproximasse, sendo realizada a comparação entre o anúncio publicitário e o 

cartaz ilustrado por James Flagg em 1917. 

 Desse modo, tanto nos relatos dos graduandos como nas imagens a 

questão da corporeidade se evidencia através da utilização da verbo-

visualidade em que se evidencia a tentativa de fazer com que seus 

espectadores sejam mobilizados por possíveis intencionalidades das imagens 

no âmbito da ação, da persuasão ou, ainda, da sedução.  

 Mitchell (2003), ao analisar o cartaz, afirma que o Tio Sam trata-se de 

um ícone que coloca o seu corpo a serviço de uma reencenação pictórica do 

sacrifício eucarístico, na qual o desejo do espectador é relegado a uma posição 



inferior, dada a avidez da imagem que clama pelo seu corpo e pelo seu 

sangue, ou seja, o corpo e o sangue do espectador são avocados.  Pensando 

no que esse ícone deseja, podemos concluir que:  

[...] Tio Sam, como seu nome incita, tem uma relação indireta 

mais tênue com o recruta potente. Ele é um homem mais velho 

que não tem vigor juvenil para o combate, talvez ainda mais 

importante, não tem a conexão direta de sangue que a figura 

da pátria evocaria. Ele pede aos jovens que lutem e morram 

numa guerra em que nem ele nem seus filhos participarão. Não 

há “filhos” do Tio Sam, apenas “verdadeiros sobrinhos vivos”, 

como disse George M Cohan: o próprio Tio Sam é estéril, uma 

figura abstrata, de papelão, sem corpo, sem sangue, mas que 

se faz passar pela nação. [...] Seu último ancestral é a pessoa 

real, “Tio Sam” Wilson, um fornecedor de carne bovina para o 

Exército dos EUA durante a Guerra de 1812. Pode-se imaginar 

uma cena em que o protótipo original do Tio Sam se dirige não 

a um grupo de jovens, mas a um rebanho de gado prestes a 

ser abatido (MITCHELL, 2005, p. 37).1 

Entende-se que o patriotismo constitui-se enquanto elemento principal 

da imagem, sendo o desejo do espectador considerado na direção oposta à 

liberdade e à individualidade. O que se intenciona é persuadir jovens através 

do sentimento patriótico, de modo que, através da associação discursiva e 

imagética, os jovens estendam os anseios suscitados pelo cartaz à ação 

objetiva de alistarem-se ao exército. Desse modo, conforme Vargas Llosa:  

O patriotismo, que, na realidade, parece uma forma de 
benevolente nacionalismo – pois a “pátria” parece ser mais 
antiga, congênita e respeitável que a “nação”, ridículo ardil 
político-administrativo manufaturado por estadistas ávidos de 
poder e intelectuais em busca de um senhor, é dizer de um 
mecenas, é dizer de tetas para sugar, é uma perigosa, mas 
efetiva desculpa para as guerras que têm dizimado o planeta 
não sei quantas vezes, para as incursões despóticas que tem 
consagrado o domínio do forte sobre o fraco e uma cortina de 
fumaça igualitarista cujas deletérias nuvens uniformizam aos 
seres humanos e os colonizam impondo-lhes como essencial e 
irremediável, o mais acidental dos denominadores comuns: o 
lugar de nascimento. Detrás do patriotismo e do nacionalismo 
acende sempre a maligna ficção coletivista da identidade, 
cerca ontológica que pretende aglutinar em fraternidade 
irredimível e inconfundível (2016, p.257). 2 

                                                           
1 Tradução das autoras.  
2 Tradução das autoras. 



Desse modo, o anúncio publicitário (figura 1) coloca em jogo a questão 

do desejo, pois para além de aquisição do produto, a publicidade remete para 

padrões de corpo, de classe social, de consumo. Ambas as imagens – o cartaz 

e a publicidade - se direcionam a um público masculino e atuam de maneira a 

reforçar estereótipos relativos à masculinidade, à branquitude, ao consumismo, 

operando na subjetividade e na construção de identidades. 

Além do anúncio publicitário inserido nesse texto, uma série de 

propagandas foram analisadas, como publicidades de produtos alimentícios 

(entre essas destacam-se propagandas das cervejarias Sol, Devassa e 

Itaipava), de artigos de vestuário (entre esses anúncios destaca-se a polêmica 

propaganda da Couro Fino acusada de erotização infantil – esse anúncio foi 

bastante problematizado em virtude de muitas das alunas serem mães), de 

corporação estética e cirurgia plástica, de brinquedos, etc. 

 

Conjugando verbal e visual através da produção de etiquetas 

A compreensão crítica das imagens não só considera anúncios 

publicitários como também imagens artísticas, levando em conta a 

heterogeneidade da construção sociológica do olhar em que as interações 

podem ser compreendidas em processos de mediação através de signos que 

apresentam significados (VIGOTSKI, 2000). Assim, os sentidos e as 

significações são considerados em sua dimensão social, assumindo a cultura 

visual uma função importante no sentido de contribuir para que: 

[...] os indivíduos fixem representações sobre si mesmos e 
sobre o mundo e sobre os modos de pensar-se. A importância 
da cultura visual é mediar o processo de como olhamos e como 
nos olhamos, e contribuir para a construção de mundos, isto é, 
para que os seres humanos saibam muito mais do que 
experimentaram pessoalmente (HERNÁNDEZ, 2000, p.52). 

Entretanto, é necessário considerar que por mais que determinado grupo 

social tente determinar significados e sentidos por meio da construção 

imagética, esses significados não são estáticos, pois são mutáveis. Assim, 

conforme Hall (2016, p.211):  

Palavras e imagens carregam conotações não totalmente 
controladas por ninguém, e esses significados marginais ou 



submersos vêm à tona e permitem que diferentes significados 
sejam construídos, coisas diferentes sejam mostradas e ditas. 

Nesse sentido, é que Hall, ao discorrer sobre tentativa de substituição de 

imagens “negativas” e estereotipadas produzidas pela ciência e pela 

publicidade por positivas das pessoas negras, afirma que os processos de 

produção de sentido através do sistema representacional são carregados de 

valoração e que mesmo a produção das últimas imagens não é capaz de 

extinguir preconceitos, pois emergem questões como a apropriação da 

diferença cultural sem que indubitavelmente o aspecto negativo seja de fato 

anulado. 

De maneira semelhante, não é possível assegurar que através da 

produção de narrativas visuais que intencionam ser contestatórias não ocorra 

uma retomada de significações e de valorações que sejam agressivas aos 

direitos humanos. Nesse sentido, compreende-se a cultura visual enquanto 

“tática para estudar a genealogia, a definição e as funções da vida cotidiana 

pós-moderna a partir da perspectiva do consumidor, mais que do produtor” 

(MIRZOEFF, 2003, p 20). 

As produções dos estudantes demonstram essa capacidade de 

representarem a si mesmos, estabelecendo relações com os produtos que 

consomem, com os modos que se portam socialmente, com as roupas que 

utilizam, com aquilo que assistem na televisão, com aquilo que leem. Isso é 

importante de ser considerado em relação ao que Freedman (2002) nos aponta 

quando diz que o interesse dos alunos em conduzir para sentidos 

determinados através de sua produção é demonstrado à medida que se inicia 

um processo de tomada de consciência sobre os significados presentes em 

imagens e em artefatos. 

Durante proposição arte/educativa com os graduandos, foram 

produzidas vinte etiquetas, sendo realizado um estudo sobre as etiquetas que: 

abordam questões referentes ao hiperconsumismo (18%); problematizam 

identidades (30%); discorrem sobre a importância do sonho e da utopia (18%); 

tratam de questões relativas à rotina dos universitários (4%); ocupam-se com 

questões referentes à alimentação (5%); abordam questões mais abrangentes 

(5%).  



Dentre as etiquetas que abordam questões relativas ao 

hiperconsumismo, salienta-se o trabalho de Ana em que a graduanda ressalta 

ter se baseado nos três erres da sustentabilidade: (r)eutilizar; (r)eduzir; e 

(r)eciclar. É importante observar o seu depoimento em que manifesta: “Eu sou 

uma pessoa que gosta comprar, mas não sou alguém superficial. E considero 

que procuro sempre reaproveitar as coisas. O professor precisa fazer isso 

devido à carência de materiais” (CADERNO DE CAMPO. GRADUANDA ANA3, 

2018). 

 

Figura 2: Etiqueta produzida por graduanda do curso de Pedagogia. Fonte: 

Arquivo da pesquisadora, 2018.  

 É interessante observar o discurso verbal da graduanda e sua produção. 

A reciclagem de materiais não reduziria a necessidade de aquisição de mais 

produtos de consumo? Essa produção da estudante poderia ser entendida 

enquanto reflexo do trabalho realizado sobre uma compreensão crítica cultura 

visual? 

 Quando são colocados questionamentos referentes aos modos de olhar, 

às maneiras de compreender o que se vê pela lente da cultura, às veiculações 

de sentido atribuídas às identidades, o trabalho com arte e com cultura visual 

assume para além de uma dimensão estética, um caráter ideológico. Nas 

palavras de Martins (2016, p. 11): 

Obras de arte, assim como imagens, são ideológicas e estão 

socialmente situadas. Os conflitos entre pensamento dialógico 

                                                           
3 Os nomes das alunas são fictícios. 



e pensamento universalista se intensificam quando grupos 

hegemônicos/dominantes e tradicionalistas aspiram 

transformar a interpretação da arte e das imagens em 

monólogo, em verdade, dotando-as de um caráter 

essencialista, valendo-se de juízos de valor, avaliações e 

classificações hierárquicas que além de excludentes, buscam 

verdades perenes (MARTINS, 2006, p.11). 

 Conscientizar-se sobre o caráter ideológico assumido pelas imagens, 

sobre as relações conflitantes, fornece subsídios para perceber que, mais do 

que centrar-se nas relações interpretativas e nos artefatos culturais, a cultura 

visual ocupa-se com as relações de sentido estabelecidas pelos sujeitos e que 

são variadas. 

 Desse modo, os alunos manifestaram diferentes formas de compreender 

as imagens apresentadas. Alguns mais aproximados das valorações colocadas 

pela ideologia dominante, outros mais vinculados à ideologia cotidiana 

(VOLOSHINOV,1998). 

 A seguinte imagem (figura 3) mostra-se enquanto produção de uma 

graduanda que problematiza a visão enquanto processo fisiológico e 

sociológico à medida que se utiliza da verbo-visualidade ao inserir o enunciado 

“more than your eyes can see” (mais do que seus olhos podem ver) para referir 

às histórias de vida dos sujeitos, seu processo de construção identitária, bem 

como os processos de subjetivação. 

A verbo-visualidade produz uma tensão, à medida que visual e verbal se 

complementam, ocorrendo interações significativas para a produção de 

sentidos diversos que se considerada somente a materialidade ou a visual não 

seriam estabelecidos os mesmos sentidos, visto que: 

[...] o enunciado verbo-visual caracteriza-se como dimensão 
enunciativo-discursiva reveladora de autoria (individual ou 
coletiva), de diferentes tipos de interlocuções, de discursos, 
evidenciando relações mais ou menos tensas, entretecidas 
pelo face a face promovido entre verbal e visual, os quais se 
apresentam como alteridades que, ao se defrontarem, 
convocam memórias de sujeitos e de objetos, promovendo 
novas identidades (BRAIT, 2013, p. 62). 



 

Figura 3: Etiqueta produzida por graduanda do curso de Pedagogia. Fonte: 

Arquivo da pesquisadora, 2018.  

 Assim, não é possível desvincular o contexto de produção dessas 

visualidades e dessas interlocuções das experiências dos sujeitos, sendo 

essas necessárias para todo o processo de construção de sentidos. É crucial, 

portanto, considerar os fatores contextuais de ordem social, política, histórica 

que atravessam essas produções. A cultura visual está presente em toda parte, 

tanto considerando as obras artísticas, quanto as visualidades oriundas de 

telas, de dispositivos, manifestando-se nos objetos de consumo da cultura 

popular e nos artefatos visuais que são produtos de contextos históricos, 

sociais e culturais.  

Entende-se, desse modo, que a visualidade não se assume em sua 

integralidade isolada de um contexto maior, mas se mostra em sua 

integralidade enquanto tendência de visualizar que é acompanhada dos modos 

de experienciar o mundo em consonância com os adventos tecnológicos da 

época em que se está inserido. Conforme Mirzoeff (2003, p. 23): 

A hiperestimulação da cultura visual moderna, do século XIX 

até o presente, tem se dedicado a tentar saturar o campo 

visual. Esse processo falha constantemente, já que toda vez 

que aprendemos a ver e nos conectar mais rapidamente. Em 

outras palavras: a cultura visual não depende das imagens em 

si, mas da tendência moderna de capturar imagens ou 

visualizar a existência. Esta visualização faz a era atual 

radicalmente diferente dos mundos antigo e medieval. Embora 



tal visualização tenha sido normal na era moderna, agora se 

tornou uma obrigação total. 

A cultura visual transpassa o âmbito escolar não apenas enquanto 

“constructo teórico”, mas no aspecto das vivências estabelecidas entre sujeitos 

e essas visualidades. Os alunos sabem da relevância dessa visualidade à 

medida que se associam entre si em tribos, utilizando roupas de determinadas 

marcas, na proporção em que escolhem determinados produtos para levar à 

escola, quando veiculam determinadas imagens através de seus usuários em 

redes sociais. Entende-se, desse modo, que essas representações visuais 

estabelecem padrões, condicionando o olhar e formulando valores, o que 

reafirma a necessidade de uma compreensão crítica da cultura visual. 

Considerações finais 

No decorrer da proposição arte/educativa, foram questionados sentidos 

veiculados pelo sistema representacional de imagens ligadas à publicidade e à 

produção artística, sendo exercitada a criticidade no que concerne às 

significações produzidas pela cultura popular. De modo geral, os alunos 

demonstraram possuir habilidades de letramentos complexos, correlacionando 

ao poema Eu, etiqueta e as publicidades às suas vivências pessoais, às suas 

práticas culturais e às suas experiências mediatizadas pela visualização. 

Assim, em virtude de o trabalho da cultura visual estar mais aproximado 

a uma linha de reflexão que não considera “receptores nem leitores, mas sim 

construtores e intérpretes” (SARDELICH, 2006, p. 128), torna-se relevante 

considerar as relações de sentido passíveis de serem atribuídas quando se 

desenvolve um trabalho com imagens em detrimento da falsa pretensão de 

obter uma significação monovalente sobre determinado artefato. 

A compreensão crítica sobre os artefatos visuais e o estabelecimento de 

relações de sentido são mais relevantes para a cultura visual do que as 

imagens em si, visto que o “objeto da cultura visual não é especificamente a 

arte ou a cultura popular, mas a interpretação crítica da arte, da imagem, do 

visual (MARTINS, 2016, p.78). 
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