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RESUMO: 

As fronteiras entre arte e mídia estão esvanecendo e pode-se observar um contágio entre 
tais áreas. No ensino da arte interessa problematizar a leitura da visualidade contemporânea 
enfocando esta permeabilidade entre arte e mídia. Neste artigo, o foco está na análise de 
criações midiáticas, em especial de desenhos animados, e da arte contemporânea que 
articulam os sistemas visual e sonoro para produzir uma significação. A teoria semiótica 
discursiva tem contribuído para a leitura destes textos audiovisuais, ao prestar atenção tanto 
ao conteúdo como às suas qualidades sensíveis, possibilitando um referencial teórico e 
metodológico para abordar textos sincréticos. Conhecer as relações entre arte e mídia e as 
articulações entre os sistemas visual e sonoro em textos sincréticos poderá ajudar a 
apreensão de efeitos de sentido destes textos no ensino de artes visuais. 

Palavras-chave: ensino de artes visuais, leitura semiótica, contágio, desenho animado, arte 
contemporânea. 

 

ABSTRACT: 

The borders between art and media are disappearing and it is possible to observe a 
contagion of these areas. In art education it is interesting to trouble the reading of 
contemporaneous visuality focusing this permeability between art and media. In this article, 
the focus is on the analisys of mediatic creations, specially of cartoons, and the 
contemporaneous art, which articulate the visual and sound systems to produce a 
significance. The discursive semiotic theory has contributed to read these audiovisual texts, 
when pays attention to the content as well as their sensitive qualities, enabling a theoretical 
and methodological reference to broach syncretic texts. To know the relation among art and 
media and the articulations between the visual and sound systems in syncretic texts could 
aid to apprehend the effects of sense of these texts in the visual arts’ teaching. 

Key words: art education, semiotic reading, contagion; cartoon, contemporary art. 

 
 
 

De tudo que vivemos ficam as lembranças, imagens evanescentes que remetem a 

emoções, eufóricas ou disfóricas. Imagens que povoam nossos pensamentos e nos 

fazem reviver sensações, situações, encontros inesperados. Imagens do cotidiano, 

da mídia, da arte, que se constituem do cruzamento de vários registros, que 

dialogam e se contaminam.  

Neste estudo¹, interessa problematizar os contágios entre textos imagéticos da arte 

e da mídia que constituem a visualidade contemporânea. O foco está na análise de 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

1928 

criações midiáticas, em especial os desenhos animados, e da arte contemporânea 

que articulam os sistemas visual e sonoro, com suas diferentes linguagens, para 

produzir uma significação.  

A abordagem fundamenta-se nas contribuições da teoria semiótica discursiva 

desenvolvida por Greimas, em especial os trabalhos de Landowski sobre o contágio 

e os estudos do Centro de Pesquisas Sociossemióticas sobre leitura de produções 

sincréticas contemporâneas, tanto da arte como da mídia. O trabalho se insere no 

contexto das discussões sobre arte contemporânea (ARANTES, DOMINGUES, 

MEDEIROS, PRADO, SOGABE, VENTURELI), desenhos animados (GIROUX, 

FUSARI), e ensino da arte (BARBOSA, RICHTER, HERNÁNDEZ). 

Produção e apreensão de efeitos de sentido 

Dentre as teorias que se dedicam ao estudo do texto, a semiótica discursiva é uma 

delas. Seu interesse pelo texto é duplo: como um objeto de significação, pela sua 

estruturação interna que faz dele uma unidade de sentido; e como objeto de 

comunicação, inserido num contexto cultural de produção e recepção que lhe atribui 

sentidos. A semiótica discursiva vai se ocupar de todo e qualquer texto - verbal, 

escrito ou oral; imagético; gestual; ou sincrético -, procurando descrever e analisar o 

que o texto diz e com ele se mostra, como ele faz para dizer o que diz..  

Landowski (2004a, p. 15-16) diferencia, ainda, duas ordens de manifestação 

textuais: textos e práticas. “De um lado, aquelas que parecem verdadeiros produtos 

acabados, estruturalmente auto-suficientes: um filme, um quadro, uma catedral, um 

relatório de inspeção, uma carta de amor(...)”. Aqui poderíamos situar o desenho 

animado. “De outro lado, e mais interessante a nosso ver, as operações de 

construção de sentido têm também vocação para serem efetuadas a partir de 

manifestações ainda por vir, abertas e dinâmicas, que só se deixarão apreender em 

ato. Não são textos, mas processos, interações, práticas (...)”. As produções da arte 

contemporânea, que dependem da interação do sujeito-leitor para se completarem, 

seriam deste outro tipo.  

Ao conceber o mundo como uma manifestação textual a ser lida e considerando que 

ler é produzir e apreender sentidos, poderíamos questionar, então, como se atribui 

sentido a uma texto ou a uma prática, uma situação em processo? Landowski 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

1929 

(2004a, p.15) diz que “durante muito tempo, a semiótica foi tida como um método de 

análise do conteúdo (...)esperava-se que ela dissesse o sentido dos textos”. O autor 

ressalta, no entanto, que mesmo considerando que os textos fazem sentido, isso 

não quer dizer que o sentido já esteja de antemão presente como um tesouro 

escondido. Isto porque “compreender não é descobrir um sentido já pronto; é, ao 

contrário, constituí-lo a partir do dado manifesto (de ordem textual ou outra), por 

vezes negociá-lo, sempre construí-lo” (LANDOWSKI, 2004a, p.15) 

Ainda, conforme o autor (2004a, p. 18), poderíamos pensar que “se um sentido pode 

ser construído a partir de um determinado objeto manifesto, de onde procede, então, 

esse sentido?” Diferentes teorias procuraram responder a esta questão focando o 

sentido no objeto, no sujeito-leitor ou na relação sujeito-objeto. Ao discutir se o 

sentido procede do objeto, Landowski aponta que, nesse caso, o objeto “deve ser 

concebido, rigorosamente, não apenas como dotado de uma significação unívoca 

que lhe seria inerente, mas também organizado de tal maneira que essa sua 

significação não tenha como deixar de se impor a quem quer que o ‘leia’?” Deste 

ponto de vista, o sentido estaria impresso no objeto, no texto, possibilitando uma 

determinada interpretação. 

Outras abordagens concebem que o sentido procede do sujeito “que, nesse caso, 

deveria poder dispor soberanamente das características intrínsecas do dado 

submetido à sua leitura e construir o seu sentido como bem entendesse, unicamente 

em função de suas determinações ‘subjetivas’ próprias, sejam elas de ordem 

individual ou dependentes de sua cultura e de sua filiação social?” (LANDOWSKI, 

2004a, p. 18) Aqui, o sentido independe das características do objeto lido.  

Uma terceira possibilidade seria a de pensar que o sentido procede “da relação 

entre essas duas instâncias, isto é, de uma espécie de coordenação entre aquilo 

que o objeto, através de suas propriedades imanentes, propõe como operações de 

leitura (e, em conseqüência, como possibilidades de interpretações) e a maneira que 

cada leitor-sujeito se utiliza daquilo que lhe oferece, em função de sua competência 

específica de leitura”. (LANDOWSKI, 2004a, p.18-19) 

A semiótica discursiva busca, portanto, estudar as condições de criação e de 

transformação do sentido entendendo que o sentido se constrói na relação particular 
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de cada sujeito com o texto, ou seja, o sentido não procede apenas do modo como 

os textos estão estruturados, mas depende das posições e dos comprometimentos 

que cada leitor assume, e que fundamentam sua leitura, num determinado contexto. 

Nos estudos mais recentes da semiótica discursiva, Landowski (2005a, 2005b, 

2004a) aponta uma distinção entre quatro grandes regimes de construção do sentido 

na interação: a programação, a manipulação, o ajustamento e o acidente. Cada um 

destes regimes está fundado, respectivamente, sobre princípios de regularidade, 

intencionalidade, sensibilidade e acidentalidade. Ainda, no regime de interação do 

ajustamento, assente na sensibilidade dos sujeitos que interagem, o autor situa dois 

tipos de relações: a junção, interação entre sujeitos e objetos pensadas em termos 

de estratégias predefinidas;  e a da união, interação em presença, sensível e 

estésica entre sujeitos em que nada está previamente definido, mas se constrói nas 

trocas. 

Através da nossa interação com os textos da arte e da mídia, muitas vezes 

experimentamos sensações, emoções, pensamentos provocados por este contato 

direto, que nos contagia, nos transforma. Landowski (1999) usa a metáfora do 

contágio para descrever este encontro sensível, no qual algo se transmite, um 

sentido em ato é construído.  

Contágio 

O termo contágio tem sido empregado metaforicamente na semiótica discursiva por 

Landowski (1999, 2005a, 2005b) para designar o regime de interação e sentido que 

tem como princípio de funcionamento a união. A interação por contágio remete à 

transmissão de alguma coisa de um sujeito a outro através da presença, do contato 

imediato ou mediato. Este algo contagioso que se propaga pode ser tanto uma 

doença, uma gripe, como o desencadeamento de uma risada ou o encadeamento do 

desejo. Landowski (2005, p.21-22) 

Na área médica, para que haja contágio, não basta estar em contato com uma 

pessoa afetada por uma determinada doença infecciosa é preciso que haja um 

agente transmissor que conduza a doença do corpo infectado para outro corpo. Na 

semiótica o contágio está relacionado a uma transmissão direta, sem a 
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intermediação de um agente transmissor, a uma “transformação dinâmica e 

recíproca em ato”. Landowski (2005,p.33).  

Conforme o autor (2005,p.34-35), em todos esses casos, do vírus que deixa doente 

e do rir ou do desejo, trata-se de alguma coisa ou alguém com quem entro em 

contato e que impõe, em meu corpo , “transformações decorrentes do fato de que, 

de uma maneira ou de outra, se instala em mim (...) um programa de comportamento 

vindo de fora e que difere daquele que até então era o meu”. 

“A forma de contágio que nos interessa é por natureza de mão dupla. (...), no sentido 

que em muitos casos não se pode dizer de onde vem nem para onde vai, quem 

contamina e quem é contaminado”. (Landowski, 2005,p.42) A reciprocidade neste 

modo de interação gera mudanças em ambos os sujeitos, que, no entanto, mantém 

suas singularidades. 

Poderíamos, então, usar o termo contágio para pensar não só a permeabilidade 

entre as produções da arte contemporânea e da mídia desenho animado, este 

encontro sensível que torna difusas as fronteiras entre estas duas áreas e promove 

modificações tanto na arte como na mídia; mas também este encontro do sujeito 

com as produções contemporâneas. 

Arte Contemporânea 

Referindo-se a este encontro do sujeito com a arte, Landowski (1999, p. 273) diz que 

“o estudo de nossas relações com as obras de arte põe em questão um modo 

específico de apreensão de si pela mediação do outro, neste caso pela mediação 

dessa forma particular de alteridade que é precisamente uma ‘obra’, a qual, situada 

diante de nós, mais do que um objeto de nossa leitura, nos constitui”. No entanto, 

este efeito contagioso entre o sujeito e o texto/obra só acontece no momento mesmo 

em que se produz o encontro e se o sujeito está disponível para esta forma 

emergente do outro, por deixa-se afetar, descobrir-se na experiência. 

Neste modo particular de interação com os textos em presença é a apreensão de um 

efeito de sentido estésico que se dá em primeiro lugar. Conforme Landowski (1999, 

p. 272) trata-se de uma “apreensão imediata do sentido através da própria forma da 

presença do objeto; apreensão capaz, a partir desse mesmo momento, de provocar 
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a existência, como instância textual, de algo anterior a qualquer enunciado, de uma 

presença pura – pura de toda intenção comunicativa – que, convertida em presença 

para o sujeito, começa a produzir sentido – ao menos para ele -, comovendo-o, de 

algum modo”. Esta apreensão pode ser observada no encontro sensível, estésico 

com produções da mídia e da arte contemporânea. 

Outra forma de contágio presente na contemporaneidade diz respeito as fronteiras 

difusas entre arte, mídia e cotidiano, em que temas, processos e suportes se 

mesclam. A Pop Art, de modo especial os trabalhos de Andy Warhol mostram uma 

apropriação crítica de produtos da mídia, como garrafas de refrigerante, latas de 

sopa, ícones da sociedade de consumo , artistas e atletas que a mídia populariza, 

enaltece ou destrói conforme as circunstâncias. Lichtenstein utilizou a linguagem 

gráfica das histórias em quadrinhos em seus trabalhos, explorando as qualidades 

sensíveis dos formantes cromáticos, eidéticos e topológicos. 

Ao tratar das produções artísticas contemporâneas que se inter-relacionam com a 

mídia, Priscila Arantes (2005, p. 53) diz que o termo “artemídia designa as 

investigações poéticas que se apropriam de recursos tecnológicos das mídias e da 

indústria cultural, ou intervêm em seus canais de difusão, para propor alternativas 

estéticas. São ações efêmeras e desmaterializadas; obras em processo, construídas 

coletivamente, que conseguem, muitas vezes, conciliar o circuito da arte ao 

ambiente das mídias e das tecnologias informacionais”. 

A visualidade, como um texto híbrido que envolve arte, mídia e imagens do 

cotidiano, é, na contemporaneidade, objeto de estudo no ensino de arte. A teoria 

semiótica discursiva tem contribuído para a leitura da visualidade por prestar 

atenção, além do conteúdo, à materialidade dos objetos visuais ao buscar analisar a 

produção de sentido, possibilitando um referencial teórico e metodológico para 

pesquisas com textos híbridos na área de artes e no ensino da arte. 

Nesta pesquisa se busca conhecer algumas contaminações entre arte 

contemporânea e mídia, em especial os desenhos animados exibidos na televisão e 

uma instalação digital interativa, a partir do contexto espaço-temporal em que estão 

inserida tais produções.  
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As instalações surgem nos anos de 1970, como uma nova manifestação artística. A 

respeito do conceito de instalação e suas atualizações no tempo, SOGABE ( 2008, 

p. 1984) lembra que “quando pensamos em instalações nos anos 70, vem à mente a 

imagem de um espaço fechado, cheio de objetos, como se fosse uma cenografia”. 

Mais adiante, “com a tecnologia do vídeo, o espaço das instalações passa a ser uma 

sala escura com monitores de TV ou imagens de vídeos projetadas numa superfície” 

(SOGABE, 2008, p. 1984). Já na atualidade, “no contexto digital, percebemos a 

tendência a espaços quase vazios, ocupados apenas por uma imagem projetada 

que se modifica com a nossa presença” (SOGABE, 2008, p.1985).  

Para o autor, houve uma diluição do termo que passou a ser utilizado para várias 

situações. Nas instalações, especialmente as que se utilizam de recursos digitais, há 

uma predominância da imagem que “acompanha o próprio processo de simulação 

dos objetos do mundo real, que se transportam para o ciberespaço, onde podem se 

relacionar com o usuário, sendo modificados e tendo comportamentos próprios”. 

(SOGABE, 2008, p. 1992) 

A respeito das instalações digitais interativas, Prado (2008, 1722) considera o sujeito 

que interage com a proposta “como um atualizador da poética e, por conseguinte, 

um elemento externo que interfere no sistema. Elemento que desencadeia um 

processo de auto-organização que modifica a configuração do próprio sistema-

instalação de arte digital interativa”. Há, então, uma reciprocidade nas interações 

que gera transformações, tanto no sujeito como na instalação. 

Mídia: desenho animado 

Ao estudar as formas de mediação exercidas pelas mídias, Fechine(2007) busca 

compreender como os meios de comunicação, em especial a televisão, constróem 

diferentes regimes de interação. A autora, a partir dos trabalhos de Landowski, 

questiona a possibilidade de identificar este contágio, este encontro sensível em 

presença, nas relações intersubjetivas instauradas pela TV.  

O presente projeto busca, então, tecer aproximações entre uma produção presente 

no cotidiano da criança, o desenho animado, e uma que lhe será apresentada no 

contexto da pesquisa, uma instalação digital interativa², que articulam os sistemas 

visual e sonoro. Tais criações audiovisuais serão analisadas, com base na teoria 
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semiótica discursiva, quanto aos efeitos de sentido produzidos pelos 

entrelaçamentos entre as diversas linguagens que os constituem. Os possíveis 

contágios entre arte e mídia no ensino da arte serão analisados nas leituras das 

crianças acerca destes textos, o quanto cada um deles as afeta e como elas 

percebem tais transformações. Ainda, entre os episódios do desenho e as 

instalações pretende-se analisar a presença de contaminações relativas aos 

processos e meios utilizados em cada um. 

Importa situar que, no Brasil, a mídia televisiva tem uma grande inserção em todas 

as classes sociais e em quase todo território nacional. Dentre a programação 

veiculada, os desenhos animados são muito assistidos pelas crianças brasileiras. 

Conforme Carneiro (2008), eles estão em primeiro lugar na preferência das crianças. 

Tais produções são, em sua maioria, de origem americana ou japonesa, pois há 

pouco investimento na indústria nacional de desenhos animados. Apenas o desenho 

“A turma da Mônica” é exibido na rede televisiva, mas com pouca assistência das 

crianças. 

Procuramos conhecer, então, qual o desenho animado que, no momento, é o mais 

apreciado pelas crianças. Em levantamento realizado recentemente pela TV 

Nickelodeon, o desenho mais assistido por crianças e adultos, durante os últimos 

dez anos, é Bob Esponja Calça Quadrada (SpongeBob SquarePants) . E o Brasil é 

um dos países com maior índice de audiência do desenho. O desenho foi criado,em 

1999, nos Estados Unidos, por Stephen Hillenburg. Em 2010, é exibido em canal 

aberto (Rede Globo de Televisão), durante o programa TV Globinho, e em canal 

fechado (Nickelodeon), em diferentes horários. Esta produção está completando 

onze anos no ar, já foi traduzida para 25 idiomas e chega a 170 países. 

Por isto o elegemos como objeto de estudo procurando apreender como os efeitos 

de sentido se mostram neste texto sincrético, o qual se constitui pela interação de 

diversas linguagens. Interessa-nos, também, conhecer as significações que crianças 

conferem ao desenho e como percebem o contágio entre esta produção midiática e 

a de arte contemporânea, bem como o contágio no momento de assistência a estas 

produções contemporâneas. 
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Na pesquisa Interação de linguagens no desenho animado: leitura televisão infância 

(PILLAR, 2009) procuramos analisar episódios deste desenho enfocando a 

apreensão de sentidos relativas ao modo como as infâncias, as masculinidades e os 

efeitos de humor se mostravam nos sistemas visual (verbal escrita, imagética, 

cenográfica, proxêmica, gestual, moda) e sonoro (verbal oral, musical e ruídos), nas 

tomadas de câmera e nas interações entre as diversas linguagens. 

Num segundo momento, procuramos conhecer as significações que crianças da 

educação infantil e da 4a série do Ensino Fundamental atribuíram ao desenho e as 

conclusões apontaram leituras bem diversas de um mesmo episódio nos grupos de 

crianças. As de educação infantil não perceberam a interação entre as linguagens 

constituintes do desenho e seu foco de interesse estava nas imagens dos 

personagens, nas cores, nas cenas, enfim nas qualidades sensíveis. Já as crianças 

da 4a série do Ensino Fundamental identificaram não só as diversas linguagens que 

interagem para constituir uma significação no desenho como também as relações 

entre elas; centraram-se mais na história dos episódios, mas evidenciaram 

articulações entre os planos de conteúdo e de expressão. 

Rosana Fachel de Medeiros (2010), em sua pesquisa de mestrado, ao analisar 

episódios deste desenho observa que o sucesso dessa animação com diferentes 

públicos talvez possa ser creditado ao efeito de ambivalência ao apresentar 

personagens e temas de modo ambíguo, impreciso, indeterminado. Os personagens 

são ao mesmo tempo crianças e adultos; assumem comportamentos considerados 

do gênero feminino, sendo figurativizados como personagens masculinos; ou, ao 

contrário, uma personagem feminina apresenta comportamentos associados ao 

gênero masculino. Esta ambiguidade presente, também, nos jeitos contemporâneos 

de ser criança e de ser adulto, nas diferentes formas de masculinidades e 

feminilidades provoca discussões acerca das infâncias e das sexualidades que são 

silenciadas na sociedade. 

Na presente pesquisa pretende-se, construir um trabalho conjunto com um grupo de 

crianças de 4a série do Ensino Fundamental, de uma escola pública, da cidade de 

Porto Alegre (RS) o qual consistirá em assistir episódios de um desenho animado; 

discutir sobre a apreensão de sentidos possibilitada pelos episódios do desenho na 

interação dos sistemas visual e sonoro; interagir com instalações de arte 
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contemporânea, que envolvam sistemas visual e sonoro; discutir acerca da 

experiência de interação com tais criações; conhecer possíveis relações 

estabelecidas pelas crianças entre as produções da mídia e da arte contemporânea. 

Interessa, portanto, problematizar a leitura da visualidade no ensino da arte, ao 

analisar, em presença, desenhos animados da mídia e produções de arte 

contemporânea que articulam os sistemas visual e sonoro, procurando entender os 

efeitos de sentidos que as diferentes linguagens possibilitam e as significações que 

as crianças apreendem e conferem a estas produções sincréticas.  

Assim, para entender a produção de sentido no desenho animado Bob Esponja 

Calça Quadrada e em produções da arte contemporânea, nosso corpus de análise, 

é necessário levar em conta as interações que se estabelecem entre as diferentes 

linguagens, tanto no plano do conteúdo como no plano da expressão.  

Na etapa atual da pesquisa, estamos selecionando os episódios do desenho e a 

instalação digital interativa de arte contemporânea para realizar uma leitura 

semiótica procurando conhecer os efeitos de sentido que a interação de linguagens 

presente nesses textos cria.  

Em seguida, será realizada a pesquisa de campo para investigar a produção de 

sentido que crianças das séries iniciais do Ensino Fundamental constróem acerca 

destes textos audiovisuais. 

Ensino da arte 

O ensino da arte, ao tomar como objeto de estudo a leitura desta profusão de 

imagens que constituem a visualidade contemporânea, busca construir efeitos de 

sentido a partir dos elementos presentes nestes textos imagéticos e das 

experiências do leitor.  

As tendências contemporâneas do ensino da arte têm articulado o conhecimento em 

arte, relativo à produção nas linguagens artísticas, e sobre arte, ao ler e 

contextualizar as produções dos alunos com as de outras culturas, épocas e lugares. 

A Abordagem Triangular, o Multiculturalismo, a Interculturalidade e a Cultura Visual 

têm enfocado o diálogo entre diferentes criações tanto da arte como do cotidiano. 

Diálogo como uma conversa, que implica reconhecimento de outros pontos de vista 
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e vontade de entendê-los, concebendo que “as relações culturais supõem relações 

de poder, desigualdades, contradições, e de que todas as modalidades de 

transmissão de cultura implicam, portanto, algum poder de dominação”. (RICHTER, 

2003, p. 17) 

A Abordagem Triangular (BARBOSA, 1991, 1998, 2008, 2009), enfoca a articulação 

da criação artística com a leitura e a contextualização, numa abordagem multicultural 

com produções de diversas culturas e classes sociais. A criação é fundamental para 

a criança conhecer as especificidades e as limitações das linguagens artísticas, para 

se expressar. Como diz Ana Mae Barbosa (2005, p. 99), “a arte na educação, como 

expressão pessoal e como cultura, é um importante instrumento para a identificação 

cultural e o desenvolvimento individual”. Além da criação, interessa, também, 

compreender, ler e contextualizar o que se fez e o que outras pessoas fizeram, para 

entender as artes visuais como área de conhecimento e a visualidade em que 

estamos inseridos. Barbosa (2005, p. 99) aponta que “dentre as artes, as visuais, 

tendo a imagem como matéria-prima, tornam possível a visualização de quem 

somos, de onde estamos e de como sentimos”.  

O Multiculturalismo (MASON,2001) ressalta a importância de considerar não só a 

arte euroamericana, mas a diversidade da arte, o respeito às diferenças culturais, de 

gênero, etnia e busca promover currículos de arte culturalmente diversificados. 

Conforme Richter(2003, p. 19), “atualmente, vem sendo utilizado o termo 

‘interculturalidade’, que implica uma inter-relação de reciprocidade entre culturas”. 

Este enfoque, ao valorizar os fazeres especiais de diversas etnias e a estética do 

cotidiano relacionando-os com obras de arte de outras culturas, amplia o conceito de 

arte para experiência estética. Ao discutir as tal terminologia, Richter (2003, p.19) diz 

que o termo interculturalidade “seria, portanto, o mais adequado a um ensino-

aprendizagem em artes que se proponha a estabelecer a inter-relação entre os 

códigos culturais de diferentes grupos culturais. No entanto, convivemos hoje com 

todas essas denominações, aparecendo como sinônimos”. Richter (2003, p.19) 

A Cultura Visual, de acordo com Hernández (2005, p. 12) “não se refere somente a 

uma série de objetos, mas a um campo de estudos que se constituiu da confluência 

de diferentes disciplinas, em especial a Sociologia, a Semiótica, os Estudos Culturais 

e Feministas e a História Cultural da Arte, e que esboça diferentes perspectivas 



19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

1938 

teóricas e metodológicas”. Esta abordagem busca discutir o papel das 

representações visuais e os pontos de vista dos sujeitos. No estudo da cultura visual 

é importante prestar atenção à intersecção de raça, classe social e gênero nos 

meios visuais para poder entender formas de visualização e posições discursivas 

mais complexas (HERNÁNDEZ, 2005) 

A visualidade, como um texto híbrido que envolve arte, mídia e imagens do 

cotidiano, é, na contemporaneidade, objeto de estudo no ensino de arte. A teoria 

semiótica discursiva tem contribuído para a leitura da visualidade por prestar 

atenção, além do conteúdo, à materialidade dos objetos visuais ao buscar analisar a 

produção de sentido, possibilitando um referencial teórico e metodológico para 

pesquisas com textos híbridos na área de artes e no ensino da arte. 

Conhecer tais articulações em textos sincréticos audiovisuais, em especial nos 

desenhos animados e em produções da arte contemporânea, poderá contribuir para 

a apreensão de efeitos de sentido destes objetos híbridos no ensino de artes visuais. 

 

 
Notas 

1 Este texto é um recorte dos estudos realizados no projeto “Visualidade e sentido: contágios entre arte e mídia 
no ensino da arte”, que conta com uma Bolsa de Produtividade em Pesquisa, nível 2, do CNPq. Tal investigação 
faz parte do Grupo de Pesquisa em Educação e Arte (GEARTE/UFRGS), cadastrado no Diretório de Grupos de 
Pesquisa do CNPq, e, além da Bolsa de Produtividade, tem a participação de duas orientandas, uma de 
doutorado e outra de mestrado, uma bolsista de iniciação científica PIBIC/CNPq-UFRGS e uma bolsista de 
iniciação científica PIBIC/CNPq.  

2 Pretende-se possibilitar às crianças interação com instalações exibidas em espaços culturais da cidade de 
Porto Alegre(RS), inclusive na Bienal do Mercosul, que ocorrerá em 2011. 

3 Conforme informação do site http://www.sidneyrezende.com/noticia/@-3578 (Capturado em 07/07/2007).  E 
nota publicada no jornal Zero Hora, de 22 de fevereiro de 2009, na p.6 do Informe Econômico. 
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