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Linha 1: Imagem, cultura e produção de sentido. 

 

Resumo 

No cenário contemporâneo das redes tecnológicas de comunicação, ao mesmo tempo em 
que barreiras físicas são quebradas, tornando praticamente irrestritas as formas de inter-
relação entre pessoas, uma série de desafios são impostos frente à fluidez e ao 
imediatismo dos processos linguísticos peculiares ao ciberespaço. O fato é que tais 
espaços digitais propiciam a troca universal entre diferentes saberes e manifestações 
culturais, consubstanciando uma arena múltipla de disputas ideológicas acerca da própria 
subjetivação dos atores envolvidos. Como elementos essenciais de mediação, neste 
contexto, despontam as imagens, de toda ordem, produzidas e difundidas em profusão. De 
maneira que, neste artigo, refletimos acerca da presença de desafios ligados à produção 
de sentidos possíveis em ambientes comunicacionais, sustentados na visualidade, típicos 
da multicultura digital. 

 

Palavras-chave: Visualidade; Multicultura digital; Produção de sentidos; Mediação. 
 
 
Abstract:  

In the contemporary scenario of technological communication networks, at the same time 
that physical barriers are broken, making the forms of interrelationship between people 
practically unrestricted, a series of challenges are imposed on the fluidity and immediacy of 
linguistic processes peculiar to cyberspace. The fact is that such digital spaces allow the 
universal exchange between different knowledge and cultural manifestations, 
consubstantiating a multiple arena of ideological disputes about the very subjectivity of the 
actors involved. As essential elements of mediation, in this context, the images of every 
order, produced and diffused in profusion, emerge. So, in this paper, we reflect on the 
presence of challenges related to the production of possible meanings in communicational 
environments, supported by visuality, typical of digital multiculture. 

Keywords: Visuality, Digital; multiculture; Production of meanings; Mediation. 
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Introdução 

 

Quando pensamos em tecnologia, em internet, em redes sociais e 

interatividade, automaticamente nos remetemos aos computadores, tablets e, 

sobretudo, aos smartphones, meios digitais de comunicação que se popularizaram 

em grande escala, permitindo milhões de pessoas se inter-relacionarem em tempo 

real, independente da distância física. Trata-se de uma realidade prevista por 

Castells (2000, p. 40) há quase duas décadas, antecipando alguns aspectos que 

caracterizam hoje essa rede ampla como “um novo sistema de comunicação que 

fala cada vez mais uma língua universal digital promovendo a interação global”. 

No compasso do desenvolvimento da era digital, a presença da imagem 

como peça de linguagem vem se intensificando exponencialmente, assumindo o 

protagonismo nos espaços de interconexão mundial - próprios dos que Lévy (1999, 

p. 92) conceitua como ciberespaço. Tal expansão imagética é muitas vezes 

encarada de maneira banalizada e, outras tantas, de forma imediatista - como uma 

necessidade intrínseca ao humano do novo milênio - nos chama atenção em suas 

nuances e contradições. É pertinente não perdemos de vista o fato de que as 

imagens, como instrumentos comunicacionais hegemônicos nos espaços digitais, 

na forma instantânea e fugaz com a qual é produzida e circula, se apresentam como 

um dos elementos culturais determinantes da estruturação de um novo tipo de 

sociedade.    

No escopo destas sociedades constituídas através da visualidade, nas quais 

as pessoas tendem a intensificar a própria organização de suas vidas - desde as 

tarefas diárias mais banais, até as decisões mais cruciais - vem se constituindo 

uma espécie de multicultura digital, alterando o cenário das relações humanas e 

interligando globalmente diversas culturas. Sendo assim, o debate fundamental que 

nos move no exercício teórico pretendido com este artigo gira em torno do 

questionamento acerca das possibilidades de produção de sentidos a partir de 

imagens, em um cenário no qual as relações sociais, e seus espaços 

comunicacionais atuais, se tornam cada vez mais digitalmente mediatizados. 

 



Multicultura Digital, Mediação, Visualidade 

 

A chamada revolução digital trouxe, também, novos elementos à já complexa 

discussão acerca do conceito de cultura, possibilitando percebê-la como 

multicultura digital, ao passo que o ciberespaço se torna também um lugar de 

comunicação de massa. Em vista disso, o espaço digital começou a se tornar o 

lugar de relações socioculturais múltiplas, que no contexto do que entendemos hoje 

como cibercultura, constitui uma era que se caracteriza não somente por novas 

nuances culturais, mas também pela interação entre várias culturas (SANTAELLA, 

2010). 

O advento das redes mundiais, promovido através das tecnologias digitais, 

configura o que Santaella (2010, p. 98) entende como “lugar de encontros e de 

aventuras, terreno de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural”. De 

certo modo, essa fronteira aberta promove também uma troca cultural múltipla e 

dinâmica, através da linguagem e de expressões atrativas próprias do meio 

cibernético, as quais vão dando espaço para a construção de novas culturas. Ainda 

segundo Santaella (2010, p. 46) “quando dois grupos culturais são postos em 

contato, eles absorvem elementos culturais um do outro, ou melhor, os elementos 

são difundidos entre os grupos”. De fato, o advento tecnológico conecta todos os 

tipos de culturas, promovendo transformações que, por sua vez, produzem o que 

caracterizamos como a multicultura digital. Da mesma forma, quando valores 

culturais, anteriormente concebidos como peculiares de uma certa sociedade, 

passam a dialogar de forma integrada com outras através dos espaços diversos de 

mediação digital, acabam por instaurar uma arena de disputa ideológica através 

das visualidades de forma muito mais abrangente, fundamentadas justamente na 

superficialidade e acriticidade que muitas vezes caracterizam seus processos 

comunicacionais peculiares.  

No “lugar digital”, se travam mais propriamente os processos 

comunicacionais peculiares da nossa era, deixando as interações de se 

constituírem de maneira presencial, e assumindo um caráter virtual de interação. 

Nossos corpos, vozes e olhares, preponderantemente, transitam entre esses dois 

polos. De acordo com Bauman (2007), tal quadro, típico da liquidez do mundo 



moderno, é constituído por múltiplas formas de relações contemporâneas nas quais 

a nossa própria percepção do real se dá de forma rápida, fluída e, em última 

instância, descartável. Por isso mesmo, na percepção do autor (2007, p. 8), não é 

possível mais pensar numa vida sem tecnologia, desconectada da rede e das 

relações no ciberespaço.  

De fato, seria um equívoco negar que a tecnologia hoje é necessária à vida 

humana em muitas vertentes. Castells (2013), por exemplo, nos chama atenção 

para situações nas quais ferramentas próprias do que nomeamos aqui de 

multicultura digital atuam efetivamente no impulsionamento e na viabilização de 

agendas de movimentos sociais que se organizam em rede permitindo a interação 

e a construção de utopias no ciberespaço; assim como na criação e amplificação 

praticamente irrestrita de “redes de indignação e esperanças” - só para citar 

algumas. Contudo, há um desafio que se impõe neste contexto, a saber, entender 

de que forma isso seja possível sem que a tecnologia se torne uma distração - ou, 

em outras palavras, um fator de alienação1 - em razão de sua fluidez, convertendo-

se, em última análise, num ferramental mais afeito à imposição de interesses 

ideológicos específicos, do que propriamente comunicativo. 

Seja como for, as interações entre os mais diversos grupos e variadas as 

informações que agora se difundem por meio das redes, estão em grande medida 

baseadas na proliferação de imagens integrantes de uma cultura visual 

multifacetada, que se expande e é replicada com maior velocidade do que a 

capacidade humana de processá-las a fundo. Nesse sentido, o contrassenso posto, 

que é parte integrante do desafio anteriormente mencionado, se refere ao fato de 

que tal proliferação imagética ao mesmo tempo em que é mote para a integração 

de pessoas e suas causas - contribuindo na articulação de uma multicultura através 

dos meios digitais -  pode ser apropriada, também, como mecanismo de alienação. 

É possível afirmar com relação às mídias sociais no ciberespaço, portanto, é, que 

elas são constituídas por imagens em profusão, colaborando para a construção de 

sentidos e valores culturais através das visualidades. Neste sentido, relações 

sociais diversas, mediatizadas pelas tecnologias digitais e consubstancializadas 

em espaços comunicacionais atravessados por vetores visualmente 

                                                           
1 Aspecto a ser discutido com maior aprofundamento mais adiante aqui neste artigo. 



superestimulados, possibilitaram, muitas vezes, uma produção de sentidos 

alicerçada apenas no alcance superficial do olhar sobre o aparente. 

 

Imagem/aparência e Subcomunicação 

 

É importante ressalvar que o entendimento acerca das implicações das 

visualidades na cultura e nos processos de socialização mais diversos, antecede 

aos esforços sistemáticos da Cultura Visual como campo de estudo. Segundo 

Safatle (2008), por exemplo, desde o século XIX é possível encontrar no 

pensamento de teóricos da Psicologia Social - tais como Gabriel Tarde e Gustave 

Le Bom, só para citar alguns - a questão da imagem “como peça fundamental para 

a constituição de situações de alienação nas quais o potencial reflexivo ficaria 

bloqueado”. Constatação advinda do fato de que haveria aí implicada uma relação 

de exclusão entre as próprias coisas e suas imagens, considerando que a coisa em 

si “não é necessariamente aquilo que se conforma à sua imagem”. Tomá-la pela 

superficialidade de sua simples aparência, resultaria, portanto, na submissão de 

sua essência complexa a uma representação congelada do real, atrelada somente 

no visível/aparente. 

Imersa no cenário da sociedade do espetáculo, no qual predominam as 

“categorias do ver” (DEBORD, 1997, p. 19), a imagem, é a própria “afirmação 

onipresente da escolha já feita na produção e sua consumação corolária” 

(DEBORD, 1997, p. 6). Com esta afirmação se procura ressaltar o fato de que tais 

imagens espetaculares submetem os sujeitos a vivências intersubjetivas que são 

imediatizadas na simples aparência, subsumindo os meios (linguagens 

mediadoras) através dos quais seria possível aprofundar a experiência, de modo a 

ultrapassar sua rasa superficialidade. Como consequência disto se constituem 

situações nas quais estariam sendo reforçadas posturas mais 

passivas/contemplativas e não comunicativas, do que propriamente ativas e 

participativas (DEBORD, 1997, p. 79). 



Relacionado ao caráter superficial da imagem espetacular, o situacionista 

Gilles Ivain2 (1958, p. 17-18) identifica o que chama de “doença mental” que teria 

se espraiado pelo mundo moderno, “hipnotizado pela produção e pelo conforto”. 

Em virtude disso, se tem atribuído valoração mais elevada em termos de 

“necessidades primordiais”, a aspectos da vida que estão mais diretamente ligados 

ao despertar do desejo pelo consumo de novidades – tecnológicas, em grande 

medida – do que propriamente ao atendimento do que é realmente indispensável3. 

O mesmo autor (1958, p. 17-18) exemplifica, de maneira radical, essa obsessão 

pela “imagem do imediato” com a seguinte assertiva: “entre o amor e a coleta 

automática de lixo a juventude de todos os países fez sua escolha e prefere a coleta 

de lixo”. 

Ao atribuir à questão da imagem papel de destaque em sua reflexão acerca 

da modernidade, Benjamin (2009) nos oferece algumas contribuições valiosas, 

sobretudo no que tange à discussão da experiência comunicativa na cultura 

contemporânea. Segundo o autor, o super estímulo visual que caracteriza as 

sociedades sob o traço do capitalismo avançado tem provocado uma autêntica 

“censura no movimento do pensamento”, na medida em que o intenso rol de 

imagens acumuladas permite iluminar apenas a aparência mecânica da 

representação visual. Os fenômenos e relações sociais, desta maneira, se tornam 

presentes tão somente em sua imediaticidade perceptível, refletindo, assim, a 

própria natureza efêmera e fugaz da experiência espetacular moderna (1985, p. 

32).  

Dessa maneira, no espetáculo do mundo contemporâneo, em que as 

relações sociais são mediadas por um universo repleto de imagens imediatizadas, 

ocorre, segundo Debord (1997, p. 23) um ‘afastamento’4 entre o sujeito social e sua 

produção, material e simbólica, considerando aqui tanto seu processo quanto seus 

produtos, de maneira que o quantitativo acaba por subjugar o qualitativo. As 

                                                           
2 Pseudônimo francês do poeta e teórico político russo Ivan Chtcheglov. O uso de codinomes era 

prática recorrente entre os situacionistas. 
3 Vale a pena notar que esta formulação guarda certa similaridade com a preocupação de Lacan 

(1995) em relação aos “meios de agir sobre o psiquismo através de uma manipulação combinada 
de imagens e paixões”. 
4 Em diversas passagens da obra “Sociedade do Espetáculo”, Debord utiliza o termo ‘separação’ 

como sinônimo de afastamento. 



possibilidades de viver experiências das mais diversas de forma plena e reflexiva 

se esvaziam na medida em que tais vivências são substituídas pelas imagens que 

as representam. É possível afirmar, neste sentido, que o vetor da imagem-

enquanto-aparência propicia a produção e reprodução de situações de alienação. 

Deve-se compreender aqui o conceito de ‘alienação’ fundamentalmente 

como não participação e afastamento – ressignificação do conceito marxista no 

qual se encontra intrinsecamente apoiada à própria noção de espetáculo proposta 

por Debord. De acordo com o autor (1997, p. 24), a alienação do espectador se 

expressa da seguinte forma: “quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais 

aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos 

compreende sua própria existência e seu próprio desejo”.  

A esta forma de alienação contemporânea na qual a ação social estaria 

condicionada à mediação imagética, a crítica de autores como Zizek (1991, p. 150), 

por exemplo, se volta especialmente às “ilusões da experiência”. Com efeito, a 

experiência do consumo de mercadorias fundamentadas na sua representatividade 

imediata implicaria, dentre outras coisas, na supressão das suas “propriedades 

nocivas” (1991, p. 150), não deixando, assim, margem para uma percepção mais 

reflexiva e “autêntica”5 da própria experiência em si e nem, tampouco, acerca do 

fenômeno/produto experienciado/consumido.  

Importante ressaltar aqui que este tipo de (não)experiência alienada é mais 

uma dentre as consequências de um quadro social em que a forma-mercadoria6 se 

estabelece de maneira integral, sustentada numa lógica de consumo espetacular 

na qual o valor do produto consumido está baseado nas possibilidades  aparentes 

(ilusórias) de satisfação dos desejos. Devemos considerar, neste sentido, que no 

escopo das atividades info-comunicativas, as “necessidades de consumo” estão, 

da mesma forma, forjadas por estes mesmos parâmetros, além de incidirem, ainda, 

                                                           
5 Vale referir aqui, apenas a título de nota, que esta ideia de “experiência autêntica” está calcada 

nas reflexões de Walter Benjamin (2012) sobre a questão da ‘aura’, presente, fundamentalmente, 
em seu trabalho sobre a reprodutibilidade técnica. Neste sentido, o pensador enfatiza os aspectos 
da singularidade e originalidade significativa, em detrimento de uma transitoriedade sempre 
atrelada aos quadros de interesse ocasionalmente estabelecidos.  
6 Conceito proposto por Marx (2013, p. 147) para demarcar, no bojo do capitalismo, distinção com 

o objeto mercadoria - de natureza eminentemente física - expressando-se como “relação social 
determinada entre os próprios homens que aqui assume, para eles, a forma fantasmagórica de uma 
relação entre coisas”. 



no próprio modo como se constituirão as linguagens através das quais se 

alcançarão tais audiências alienadas. Nesta perspectiva, Agamben (2002, p. 75) 

acentua que a teoria do espetáculo assume como um dos seus principais pilares 

críticos a reflexão sobre a natureza alienada da linguagem e da comunicação na 

esfera do capitalismo, tornadas em última instância, mercadorias. 

É importante destacar aqui que o conceito de “aparência” utilizado por 

Debord se refere a um modo de percepção por meio da visualidade que dialoga 

com os conceitos hegelianos de ‘aparência’ (schein) e ‘aparição’ (erscheinung)7, o 

que conformaria, assim, seu caráter “fantasmagórico” ao se apresentar 

objetivamente como uma relação natural constitutiva das próprias coisas, embora 

seja resultado de relações sociais e históricas. Como uma das principais premissas 

do espetáculo é justamente a (re)produção massiva destas “imagens/aparência” - 

que encontra nos espaços digitais meios massivos de comunicação - o que 

resultaria, na perspectiva debordiana, seria uma sociedade carente de postura 

crítica e passiva de aceitação, onde o que se tornaria termômetro de importância 

das coisas da vida nada mais seria do que a rasa aparência.  

De acordo com Debord (1997, p. 68-69) os fenômenos, que são 

essencialmente aparentes no espetáculo e se apresentam de forma imediata na 

experiência social intersubjetiva, seriam produzidos por uma lógica estrutural por 

ele definida como “aparência socialmente organizada”. Este arranjo sistemático se 

constituiria a partir de duas dimensões intrinsecamente articuladas, são elas: a 

expropriação da ação social autônoma; e a expropriação da linguagem 

efetivamente comunicativa. Trata-se, assim, de uma “sub comunicação 

generalizada” que uma vez operada através da visibilidade aparente do produto 

mercantil, não permite o estabelecimento de canais dialógicos por meio dos quais 

se possa perceber, por exemplo, “que o conflito está na origem de todas as coisas” 

(1997, p. 127). Daí, justamente, a decorrência da contemplação e passividade, 

anteriormente aqui referidas. 

O quadro ora colocado descreve um sistema de abstração que gera uma 

espécie de “indústria da imagem” (HAUG, 1997), privilegiando a aparência da 

                                                           
7 Ver HEGEL, George W. F. A ciência da Lógica. São Paulo: Adaba, 2011. 



mercadoria em detrimento do seu valor de uso, justamente porque é na superfície 

indiferente da aparência que serão mais facilmente forjadas estratégias para se 

obter sua aceitação passiva. Não somente, mas, em especial no que se refere aos 

processos comunicativos, os produtos ofertados se cercam de linguagens de fácil 

entendimento e que apelam o mínimo possível à necessidade de interpretação e 

leitura mais aprofundada de seus conteúdos sociais significativos. 

 

Imagem Como Signo Ideológico 

 

Devido à profusão e à superexposição de imagens, consecutivas da lógica 

mercantil-consumista, ocorreria uma verdadeira anestesia8 dos sentidos que sujeita 

os indivíduos envolvidos em ambientes digitais de comunicação ao consumo 

acrítico de produtos representativos de tendências ideológicas classistas, na forma, 

por exemplo, de imagens publicitárias ou de entretenimento. Nesse sentido, é 

pertinente aqui trazer à baila o entendimento que Bakhtin e o Círculo9 apresentam 

sobre ideologia - ampliada para além da noção de “falsa consciência” tal qual 

apregoada por Marx e Engels (2001). 

Nas palavras de Voloshinov (1998, p. 107), integrante do Círculo de Bakhtin, 

ideologia é “todo o conjunto dos reflexos e das interpretações da realidade social e 

natural que tem lugar no cérebro do homem e se expressa por meio de palavras 

[...] ou outras formas sígnicas”. Desse modo, a ideologia redefinida por Bakhtin e o 

Círculo, subdivide-se em: ‘ideologia oficial’, relativamente dominante e que 

intenciona implantar um entendimento único sobre a produção; e ‘ideologia 

cotidiana’, que surge de encontros eventuais, “no lugar do nascedouro dos sistemas 

                                                           
8 Duarte Jr (2010) aponta para uma crise dos sentidos de modo a questionar se de fato estaríamos 

vivendo em uma sociedade pós-industrial. Assim, há o entendimento da anestesia enquanto “[....] 
“supressão” dos sentidos através da quase negação desse corpo, obrigado a permanecer sentado 
por horas a fio em ambientes assépticos, com iluminação e climatização artificial e movimentando-
se minimamente, para se ficar apenas como uma das situações a qual o organismo pode ser 
submetido nesse tipo de finalidade” (p.76). 
9 A expressão "Bakhtin e o Círculo" é adotada em virtude de os construtos teóricos terem contado 

com a participação de um grupo de intelectuais. Desse modo, sem ater-se à questão da autoria, 
conforme Brait e Campos (2009, p.17) existem as seguintes assinaturas: V. N. Volochínov (1895-
1936), P. Medvedev (1892-1938), I. Kanaev (1893-1983), M. Kagan (1889-1934), L. Pumpianskii 
(1891-1940), M. Yudina (1899-1970), K. Vaguinov (1899-1934), I. Sollertinski (1902-1944), B. 
Zubakin (1894-1937). 



de vida e de reprodução da vida” (MIOTELLO, 2017, p.169). Ambas estariam lado 

a lado, constituindo um contexto ideológico complexo, assumindo a primeira uma 

posição estrutural, enquanto a outra assumiria papel relativamente instável. 

O entendimento que Bakhtin desenvolve sobre ideologia correlaciona-se à 

compreensão de signo ideológico, em que os grupos sociais estabelecem sentidos 

e significações para um conjunto de signos, sendo assumida uma significação do 

ponto de vista sócio-histórico que determina a sua valoração. Assim, a ideologia 

oficial regula as esferas das ideologias formalizadas através da superestrutura, 

estabelecendo parâmetros de sistematização, enquanto a ideologia cotidiana 

apresenta contraposições à ideologia dominante, estando vinculada aos processos 

de produção material, assumindo a posição de infraestrutura. 

Em virtude das inúmeras contradições socioculturais, os interesses são os 

mais variados, podendo se manifestar enquanto contrastantes, sendo atribuídas 

valorações diferentes em torno da(s) ideologia(s). Apesar da tentativa dos 

interesses dominantes em fazer predominar uma monovalência discursiva, 

atribuindo ao signo ideológico caráter imutável, os grupos subalternos impõem 

resistência através do nível de ideologia cotidiana, operando transformações 

lentamente. Se por um lado há a produção massiva de visualidades que não 

conduzem à criticidade, desconsiderando a elaboração do pensamento complexo - 

logo, veiculadoras da ideologia dominante – existem obras artísticas, que citamos 

a título de ilustração, concebidas com a proposição de, através de sensações 

sinestésicas, conduzirem os sujeitos à reflexão, ao desvelamento das relações de 

opressão social. 

Desse modo, a ilustração abaixo, de autoria de Steve Cutts10 nos permite 

uma reflexão sobre como a multicultura digital é atravessada por diferentes 

interesses que, por sua vez, são disputados discursivo-ideologicamente numa 

arena comunicacional ampla, concernente à fragilidade das relações humanas na 

atualidade, bem como a respeito da perda de discernimento entre real e virtual. 

                                                           
10 Steve Cutts é um ilustrador e animador inglês mundialmente conhecido por suas animações 

reflexivas e críticas ao mundo contemporâneo. Suas animações apresentam reflexões sobre o 
comportamento humano e a cultura da sociedade atual. Disponível em: <https://nanu.blog.br/steve-
cutts-na-nuzeando/> Acesso em: 02/06/2019 

https://nanu.blog.br/steve-cutts-na-nuzeando/
https://nanu.blog.br/steve-cutts-na-nuzeando/


      

 

Figura 1: Ilustração de Steve Cutts 

 

À guisa de exemplo, é interessante recordar o caso da adolescente Obdulia 

Sanchez que, em julho de 2017, ao fazer uma transmissão de vídeo através do 

Instagram enquanto dirigia atropelou sua irmã por distração, dando continuidade à 

transmissão online apesar disso e mantendo contato com usuários da internet até 

o momento de falecimento de seu familiar. 

      

Considerações Finais 

      

Pensando as possibilidades da produção de sentidos em espaços 

comunicacionais digitais na contemporaneidade, consideramos ser possível afirmar 

que, no contexto da espetacularização - caracterizada pelo super estímulo visual e 

a dificuldade de imersão a ele corolária - os indivíduos assistem aos 

acontecimentos sem que se percebam integrados ativamente nos processos inter-

relacionais nos quais transitam socialmente, alienando-se, assim, de sua própria 

capacidade agencial. Nos limites desta alienação, portanto, que se compreende o 

continuum performativo em que se dá o trânsito de sujeitos enquanto espectadores. 

Os sujeitos da era digital são super estimulados pela velocidade e fluidez 

típicas de um ciberespaço multivocal que, por seu turno, provoca uma construção 

cultural dinâmica na qual as relações - sejam elas quais forem, de disputa, 

afetividade, cooperação, dentre outras - são baseadas em grande medida nas 



linguagens visuais. Sendo assim, tendo em vista o alcance das tecnologias digitais 

e da multicultura que se cria em rede, consideramos que são inequívocos os 

desafios em lidar com os devires provocados por este tipo de sistema 

representacional movido por celeumas linguístico-discursivas, a partir das quais 

vetores ideológicos diversos procuram capitalizar a produção de sentidos.     

Nas palavras de Mirzoeff (1988, p. 3), “a nova existência visual pode ser 

confusa” e, sem dúvidas, as experiências visuais em toda sua riqueza na cultura 

contemporânea, tem cada vez mais encontrado lugar privilegiado nas interfaces 

tecnológicas. Portanto, buscar criar situações nas quais seja possível observar a 

dinâmica do complexo paradigma imagético da multicultura digital é condição 

primeira para imergir a fundo na compreensão dos processos de produção de 

sentidos e significados, nos mais diferentes campos de atuação humana, além de 

seus impactos e consequências na realidade social. 
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