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APRESENTAÇÃO

O livro Cultura visual: imagens na modernidade, de autoria de Iara 
Lis Schiavinatto e Erika Zerwes, inaugura um momento especial da co-
leção Trabalhando com... na escola. Ele é a primeira – de muitas outras 
obras que virão a compor essa coleção – que parte de uma outra perspec-
tiva, a histórica, para o tratamento de um outro sistema semiótico que 
não a linguagem verbal: a imagem. 

Logo no início do livro, as autoras explicam que as imagens não se 
constituem em um objeto naturalmente dado, não sendo captação dire-
ta ou o espelhamento de algo que aconteceu, um reflexo da história. Ao 
contrário, pelo fato de os sentidos das imagens variarem historicamente, 
elas ajudam a construir a história e a dar sentido à experiência social. 

Assim, o livro busca compreender a imagem a partir da perspectiva 
da cultura visual, que trata a imagem como fonte documental precio-
sa, mas que não se esgota em si mesma porque ela é necessariamente 
colocada na relação com outras imagens e com outros elementos, com 
“um conjunto ampliado e correlato de fontes e de circuitos visuais”. Nes-
se sentido, a imagem é compreendida não de forma isolada, mas a partir 
de um “conjunto de práticas que a produz, que a percebe, e que a con-
some ou recepciona”. As autoras estão, assim, interessadas em “marcar 
a emergência da imagem indicial e sua radical diferença enquanto ex-
periência individual e coletiva, tratando de assinalar, pontualmente, as 
formas pelas quais passa a constituir o próprio real”.
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A obra é estruturada por uma introdução e por quatro capítulos 
e apresenta modos de ver e de olhar, suas linguagens, a evolução dos 
recursos técnicos que possibilitam novas visualidades, a relação desses 
modos de ver e de olhar com a memória e com a história, as relações 
entre as diferentes linguagens visuais e verbais. Tudo isso é mostrado 
ao leitor como se ele estivesse fazendo um passeio histórico, guiado 
pelas autoras, pelo tema, pelos recursos técnicos e científicos de cada 
temporalidade, temporalidade esta que vai sendo sutil e precisamente 
demarcada e remarcada. 

O passeio começa no início do século XIX e as autoras cumprem o 
que prometeram: tratar das imagens e da visualidade delas decorrente 
a partir do estabelecimento de relações com outras imagens, com ou-
tras fontes, com outras interpretações. Esse diálogo constante pode ser 
mesmo observado pela riqueza de imagens e de referências a textos, 
livros, filmes que vão construindo o conhecimento histórico sobre as 
diferentes imagens e linguagens sob escrutínio cuidadoso e perspicaz 
das autoras. 

O livro é muito rico, cheio de informações e de relações que serão 
extremamente úteis aos professores de História, mas também aos pro-
fessores de outras áreas, especialmente os de Língua Portuguesa, dado 
que estes têm que necessariamente lidar com as complexas e múltiplas 
relações entre linguagem verbal e visual, tema tratado de forma densa, 
delicada e consistente ao longo de todo este trabalho.

Algumas discussões empreendidas ao longo da obra chamaram 
nossa atenção. Uma delas diz respeito ao uso frequente da fotografia, 
desde sua fundação, para retratar a si mesmo ou outras pessoas. Para as 
autoras, esse tipo de imagem “agenciou saberes específicos das socie-
dades em que foi usado e promoveu uma hierarquização significativa 
do olhar e das gentes”. O percurso das autoras mostra que a fotografia 
rapidamente transformou-se em um negócio lucrativo. Criou-se a pro-
fissão de fotógrafo, um discurso didático sobre a linguagem fotográfica 
(os manuais de fotografia) e a adaptação dos corpos (do fotógrafo e do 
fotografado) aos protocolos técnicos da máquina de fotografia. Saliente-
mos, por fim, que ao longo da obra as autoras concebem a imagem foto-
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gráfica enquanto um processo lento e quase artesanal, em um primeiro 
momento, passando a vê-la como resultado de processos de industriali-
zação até chegar à massificação da fotografia, ocorrida nos últimos anos 
do século XIX. 

No decorrer da obra, as autoras vão também discutindo como a 
imagem tem uma vocação para a sociedade de massas: 

A imagem indicial resulta de uma produção técnica que apresenta uma vocação 
para a seriação das imagens, como se vê no fotográfico e no cinema. Desde seu 
nascimento, a imagem tem relação com as demandas de uma sociedade industrial 
em contínua expansão. Ela é direcionada para a sociedade de massas, que pode ou 
não se fundar numa vida democrática. 

Uma outra discussão interessante levada a cabo pelas autoras é a 
que diz respeito ao fato de que o desenvolvimento da fotografia a trans-
formou em um instrumento de conhecimento científico do mundo. Nes-
se sentido, as autoras afirmam:

A crença na infalível atestação de realidade da fotografia foi utilizada em diver-
sos campos, desde as tipologias forenses e catalogações policiais até os estudos 
e denúncias sobre a má qualidade de vida das classes pobres. O valor de verdade 
da imagem indicial traria revelações que o olho nu não seria capaz de perceber, 
ao mesmo tempo em que atestaria uma realidade: se está fotografado, é porque 
existe, e não se pode mais ignorar.

Todas essas mudanças pelas quais passa o mundo social a partir do 
advento da modernidade, especialmente considerando o fenômeno da re-
produtibilidade técnica, permitem a emergência do primeiro cinema, in-
teressado em “mostrar algo, buscando chamar a atenção do espectador”. 
Segundo as autoras, as imagens na tela eram em si um acontecimento. 
Esse primeiro cinema promovia um encantamento e criava para o sujeito 
social uma nova percepção de si mesmo e do mundo perto e distante: 

O cronista carioca João do Rio compreendeu as transformações citadinas e dos mo-
dos de ver de sua época. Dizia no livro significativamente intitulado Cinematographo, 
de 1911, que a vida seria uma cinematografia colossal na qual cada homem tem no 
crânio um cinematógrafo de que o operador é a imaginação e onde basta fechar os 
olhos e as fitas correm no cortical com uma velocidade inacreditável. Ele flagrou a mu-
dança radical da estrutura perceptiva do homem com a nova sensação da velocidade 
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do trem e de aceleração do tempo em função da ideologia do progresso em voga, 
com o movimento das imagens que se empenhavam em duplicar o real, em meio ao 
intenso processo de urbanização e reordenação da geografia social do Rio de Janeiro, 
então capital do Brasil.

Há muitos outros aspectos tematizados na obra dos quais não 
tratamos nessa apresentação justamente para que os leitores possam 
acompanhar, a cada capítulo, os trajetos traçados para as imagens fixas 
e em movimento selecionadas pelas autoras. 

É também importante destacar que a obra resulta da experiência das 
autoras em cursos de graduação, de pós-graduação e de formação conti-
nuada para professores que se ocuparam do tema. Por isso, ao final de cada 
capítulo, os leitores poderão encontrar sugestões de como trabalhar com 
alunos, especialmente de Ensino Médio, os temas e os objetos tratados. 

Para finalizar esta apresentação, é preciso dizer que o passeio his-
tórico que as autoras proporcionam aos leitores sempre contempla o es-
tabelecimento de relações com o presente, mais particularmente, com 
os usos que os sujeitos sociais fazem hoje das imagens fixas e em mo-
vimento, com destaque para o último capítulo, a partir do qual temos 
contato com as críticas produzidas por Banksy sobre a indústria cultural. 

Nesse sentido, a obra nos ajuda a compreender a emergência e o de-
senvolvimento das imagens fixas e em movimento a partir da observa-
ção de sua historicidade e de seus usos, tendo sido estes últimos sempre 
distribuídos de forma desigual, como bem mostram as autoras ao longo 
de todo o livro. 

Esta obra é um presente para todos aqueles que buscam compre-
ender melhor as muitas facetas das linguagens criadas pelo homem no 
contexto da modernidade. Terminamos, então, essa apresentação, com 
uma formulação das autoras sobre a natureza da imagem: ela “resultaria 
de um elaborado e sintético projeto que se converte numa intervenção 
visível marcada pela discussão do poder das imagens”. 

Anna Christina Bentes
Sandoval Nonato Gomes-Santos 

Coordenadores da Coleção Trabalhando com... na escola
Maio de 2018
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INTRODUÇÃO 
Cultura visual: alguns sentidos das imagens 

I. Imagem e sua natureza histórica
No mundo bizantino e no mundo cristão da Idade Média, uma re-

líquia era considerada pelos fiéis como parte do próprio santo. Entre o 
santo e a relíquia não haveria uma distinção, pois aludiria diretamente 
a seu corpo e a sua santidade, que ali transpiraria. Uma relíquia – que 
poderia ser a mão, o braço, o fio de cabelo, o coração, o corpo inteiro, o 
cajado, a cruz, o espinho, o Santo Sudário (Figura 1) – era entendida como 
o próprio santo em pessoa em toda sua grandeza. 

Hoje olhamos para muitas dessas relíquias entendendo-as como 
imagens. Essa diferença já indica que as imagens em suas materialidades 
não significam as mesmas coisas sempre. Hoje olhamos para a relíquia 
como imagem referente ao santo, mas não como objeto a corporificá-lo. 
Vivemos assim num regime de visualidade diferente daquele que regia 
esse universo cristão medieval. 

Essa noção de que os sentidos das imagens variam historicamente 
é fundamental, sendo ponto de partida deste livro, que busca discutir as-
pectos da cultura visual e suas intrínsecas relações com a vida moderna 
a partir do início do século XIX. 

A imagem é construída historicamente. Ela não é um objeto natu-
ralmente dado. Antes, é filha da cultura e da experiência social. As ima-
gens, em cada tempo e local, auxiliam na constituição dos caminhos 
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pelos quais o processo do ver se torna visível 
e concreto. Nesse sentido, as imagens não 
são apenas uma captação direta ou espelha-
mento de algo que aconteceu, um reflexo da 
história. Longe disso, ajudam a construí-la e a 
dar nuances para o vivido. Assim, a noção de 
cultura visual não fica somente no interior da 
imagem. Ela também a coloca em lugar privi-
legiado, em relação com outras imagens e ele-
mentos. A cultura visual encontra na imagem 
uma fonte documental preciosa e fundamen-
tal. Porém, nela não se esgota. 

A cultura visual demanda, na análise, que 
se indague, pouco a pouco e cada vez mais, os 
protocolos discursivos das imagens, ou seja, 
os modos com que as imagens “falam”, produ-
zem um discurso, suas tramas narrativas, seus 
preceitos tecnológicos, suas especificidades 
materiais, seus usos e suas condições de dura-
bilidade recombinados com seus processos de 
(re)significação e (re)apropriação, que garan-
tem sua longevidade, e/ou com aqueles que 
levam à sua hibernação, ao seu encolhimento, 
seu desaparecimento, seu esquecimento de-
finitivo ou potencialmente temporário. Dessa 
maneira, a imagem está no âmago da cultu-
ra visual. Isso impõe ao estudioso que fique 
diante da imagem, observando-a diligente e 
pacientemente. 

A cultura visual, entretanto, não limita 
seu interesse à imagem isolada, mas se vol-
ta também para o conjunto de práticas que a 
produz, que a percebe e que a consome e/ou 
recepciona. Ela pressupõe um conjunto am-

Figura 1. Santo Sudário de 
Turim. Na imagem do Santo 
Sudário, hoje guardado na 
Catedral de Turim, há a ideia 
da presença de Cristo 
crucificado na figura 
decalcada no linho. É como 
se víssemos o próprio corpo 
de Cristo, elemento capital 
da simbologia cristã, 
encarnado na Eucaristia que 
evoca para sempre o corpo  
e o sangue de Cristo.  
Fonte: Butko. <http://en.
wikipedia.org/wiki/
File:Shroudofturin1.jpg>.
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pliado e correlato de fontes e de circuitos visuais 
que não se esgotam na imagem. Para ajudar a en-
tender essa abordagem teórica e metodológica, 
pode-se aludir ao surgimento do fotográfico no 
século XIX e sua rápida expansão na Europa e nas 
Américas. Note as imagens a seguir de D. Pedro II 
(1825-1891), imperador que utilizou, como poucos, 
no Oitocentos, a fotografia para estabelecer boa 
parte de sua persona pública e de sua memória 
política (Figura 2). 

→ Usamos o termo foto-
gráfico para designar a 
materialidade da imagem 
fotográfica, bem como o 
conjunto de práticas e 
ações que a compõem: 
não só a fotografia como 
objeto, mas também os 
processos técnicos, as es-
colhas estéticas, e a pró-
pria linguagem imagética 
na qual se comunica a 
imagem fotográfica.

Figura 2. Retrato de Princesa Isabel e D. Pedro II, feito por Joaquim 
Insley Pacheco c. 1870. Fonte: Lago, Pedro Correa do. Coleção 
Princesa Isabel: Fotografia do século XIX. Capivara, 2008. A foto 
posada sinaliza a relação entre D. Pedro II e sua herdeira, assunto 
fundamental na transmissão de poder de tradição monárquica.  
A imagem substancia os bons modos e a adequação de ambos  
ao mundo burguês do século XIX. 
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D. Pedro II aparece em seu retrato mortu-
ário (Figura 3) em uma pose sólida, que passa a 
imagem de dignidade e de importância. Não por 
acaso, ela ecoa a majestade dos monumentos fú-
nebres dedicados aos reis medievais, como se vê 
na Figura 4. D. Pedro II fica imortalizado com sua 
barba branca, sóbrio, distinto e elegante mesmo 
depois de morto. Pode-se supor um corpo a ser 
pranteado, digno, que morre com a consciência 
tranquila junto com seu tempo que passou. Até 
certo ponto, o fotográfico aqui empresta a soleni-

Figura 3. Retrato fúnebre 
de D. Pedro II, realizado 
pelo fotógrafo francês 

Félix Nadar em 1891.  
D. Pedro II morreu em 
Paris, e Nadar realizou 
este retrato oficial, em 

que D. Pedro aparece  
com uniforme de 

Marechal do Exército, a 
cabeça apoiada sobre 
um livro, e um tecido 

esticado funcionando 
como fundo. Fonte:  

De volta a luz:  
fotografias nunca vistas  

do Imperador. São Paulo: 
Banco Santos;  
Rio de Janeiro:  

Fundação Biblioteca  
Nacional, 2003.

Figura 4. Efígie de Sir 
John de Birmingham,  

de finais do século XIV, 
em seu túmulo na igreja 

de St. Martin.  
Fonte: JimmyGuano. 
<https://commons.

wikimedia.org/wiki/
File:Effigy_of_John_de_

Birmingham.jpg>. 
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dade dos monumentos fúnebres dos reis e a atribui a D. Pedro II. Isto é, 
uma imagem (de estátua fúnebre) conversa com outra imagem (retrato 
fotográfico) de modos variados e tece relações entre si.

Junto com a fotografia surge uma série variada de tipos de fotografia 
a serem tiradas. Hoje algumas causam certo estranhamento, como a foto-
grafia mortuária nos moldes do retrato de D. Pedro II (Figura 3). No capítulo 
1, veremos que, entre os tipos de imagens fotográficas, estabeleceu-se a 
importância do retrato e da pose, uma prática disseminada no Ocidente, 
que exigia do fotografado uma disciplina do corpo e dos gestos no intuito 
de indicar seu caráter e lugar social. 

Também veremos que nasceu aí um novo espaço do estúdio, com 
grande entrada de luz, que poderia ser uma claraboia ou uma janela la-
teral (como o Estúdio de Nadar, na Figura 5), e investiu-se na fotografia 
feita ao ar livre, inclusive nas ruas. Essa prática ao ar livre remete às téc-
nicas e aos equipamentos fotográficos criados em várias partes do mun-
do, que dependiam muito, até meados da década de 1880, do clima e 
da química utilizada e fomentavam uma disputa técnica e por prestígio 
entre os fotógrafos. 

Em simultâneo, disseminaram-se a escrita, a edição e a publicação 
dos manuais de fotografia (Figura 6), o que formou, pela primeira vez, 
uma cultura impressa a detalhar o fazer fotográfico. Além do estabele-
cimento e da expansão de um novo circuito das imagens, o fotográfico 
proporcionou a ampliação do mundo visível, porque gerou um novo re-
pertório de imagens, seja sobre o mundo colonial, seja sobre o universo 
científico. Logo, a imagem fotográfica molda-se, no século XIX, num jogo 
de relações sociais, técnicas e econômicas. 

As Figuras 6, 7 e 8 apresentam o fotógrafo na figura de um homem 
com seus equipamentos, às vezes contando com um ajudante. Desta-
ca-se a sua câmera, de tamanhos vários. Este novo sujeito social podia 
estar em um estúdio, realizando um retrato, como na capa do manual 
publicado no Brasil na década de 1890, ou então posando ao lado de seu 
equipamento, como no retrato de Otto Hees, realizado em seu estúdio 
em Petrópolis. Podia também estar ao ar livre, como no desenho francês 
da década de 1870.
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Figura 5. Estúdio parisiense do fotógrafo Nadar, década de 1860. Conhecido como “palácio  
de cristal”, era um prédio luxuoso, que tinha a fachada de vidro, para deixar entrar a luz, e  
sua assinatura em vermelho como letreiro. Ali trabalhavam cinquenta pessoas, e seu interior  
era ricamente adornado de objetos de arte. Fonte: Paris, Bibliothèque Nationale de France, 
Département des Estampes et de la photographie. <http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Nadar_atelier.jpg>.
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É possível ver, no conjunto de práticas exem-
plificadas por estas imagens (Figuras 6 a 8), o cir-
cuito de produção, distribuição e circulação das 
fotografias e dos seus modos de representação. 
Elas também deixam entrever a recepção das 
primeiras gerações de imagem fotográfica em 
diferentes contextos sociais e as sociabilidades 
envolvidas nessas práticas fotográficas. Para co-
nhecermos melhor essa experiência fotográfica, 
é preciso indicar também o surgimento de um 
novo sujeito social chamado fotógrafo, e as for-
mas de produção e publicização (Figuras 7 e 8) 
desse sujeito social. 

Embora possamos apreciar cada uma das 
fotografias acima isoladamente, esse conjunto 
de imagens adquire mais sentido porque discuti-
mos suas práticas, sua produção, circulação, difu-
são, e a definição do próprio ato de fotografar em 
caricaturas. Essa visão das imagens em conjunto 
acaba por revelar o surgimento de uma nova car-
tela de sujeitos sociais: como dissemos, aparece 
o fotógrafo e, por consequência, também o foto-
grafado. Isso é fundamental se prestarmos aten-
ção ao mundo contemporâneo, onde todos nos 
tornamos fotógrafos instantâneos ao longo do 
dia, fazendo uma série de registros importantes 
ou não com uma série de objetos individualiza-
dos – os celulares, por exemplo – e, assim, gera-
mos continuamente arquivos visuais disparados 
no mundo digital. 

A importância do retrato fotográfico surgido 
no século XIX sofreu uma nova explosão na vira-
da do século XX para o XXI através da tecnologia 
digital, barateando a produção e a circulação da 

Figura 6. Capa do 
Manual de photographia. 
Primeiro manual editado 
no Brasil em 1896. Rio  
de Janeiro: Laemmert  
e Cia. Editora, 1896.
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imagem fotográfica, o que a banaliza no cotidia-
no e a torna um objeto de desejo de cada um que 
pode ser partilhado.

No curta Poses do 211 (2007), as realizadoras 
Bárbara Crepaldi e Cyntia Ueda localizam uma 
iconografia bastante comum e volumosa dos re-
tratos feitos maciçamente por jovens e por eles 
disponibilizados na internet. Esses retratos impli-
cam a difusão e o consumo das imagens nas re-
des sociais, caracterizados, em geral, pelo volume 
de gestos de curtir e de compartilhamento de tais 
imagens. Em Poses do 21, nota-se a importância dos 
adereços nos jovens (câmera digital, óculos escu-
ros e bonés); a frequência das fotografias feitas no 
ambiente doméstico (quarto, banheiro, quintal); 
o destaque do espelho ao fundo ou na frente; as 

1 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=OSDj3tXO 
lvE>. Acesso em: 28 set. 2018.

Figura 7. O fotógrafo Otto Hees em seu estúdio, em Petrópolis. s/d. Acervo particular Regina 
Rodrigues Hees. Reproduzido em Dicionário histórico-fotográfico brasileiro, de Boris Kossoy. 
São Paulo: IMS, 2002. 
Figura 8. A fotografia nas viagens de exploração. Reproduzido em Les merveilles de la 
photographie, de Gaston Tissandier. Paris: Hachette, 1874.

→ O historiador da arte 
alemão Erwin Panofsky 
define o termo iconografia 
como: “o ramo da história 
da arte que trata do tema 
ou mensagem das obras 
de arte em contraposição 
à sua forma”. Significado 
nas artes visuais. São Pau-
lo: Perspectiva, 1976. p. 47.
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poses das adolescentes que investem na cabeleira, ao passo que os rapa-
zes exibem o dorso nu. Em síntese, o curta realça o hábito do autorretrato 
e as novas poses marcadas por “caras e bocas”, na linha de editoriais das 
revistas, desfiles ou blogs de moda. 

O curta indica o ciclo completo da produção, circulação e consumo 
dessas imagens, pois flagra o ato fotográfico do autorretrato, indica que 
foi capturado de uma rede social, no caso o Orkut, e realizado para ali ser 
visto e divulgado. Esse é um processo importante no estudo da cultura 
visual: perceber, entender e descrever esse ciclo das imagens – produção, 
circulação e consumo –, que ajuda a denotar a existência dessas ima-
gens, seus sentidos e valores. Em contraponto, no caso desse curta, pode-
-se supor o processo de distinção e exclusão do adolescente que não se 
autorretrata. Além disso, à luz dos retratos – tão distantes – de D. Pedro II 
ou das Poses do 21, descobre-se o quanto a imagem contribui para a no-
ção de si do sujeito e do outro. Dessa maneira, tem-se que a cultura visu-
al diz respeito ao desejo, aos processos de subjetivação e de alteridades. 

Para reforçar e ampliar ainda algumas questões metodológicas, 
vale recorrer ao importante artigo “Fontes visuais, cultura visual, Histó-
ria vi sual. Balanço provisório, propostas cautelares”, de Ulpiano Bezerra 
de Meneses, publicado na Revista Brasileira de História, em 2003. De iní-
cio, o autor indica que as imagens surgem no interior de uma problemá-
tica histórica e que se referem à sociedade e não apenas a si mesmas. 
Logo, é crucial enunciar a problemática histórica em jogo. No caso do 
vídeo Poses do 21, poderíamos enunciá-la no sentido de como os jovens 
usam suas câmeras digitais. Ou no sentido de nos questionarmos sobre 
qual fotografia é essa feita por jovens. A partir dessa problemática, da 
pergunta que se abre, inclusive, para o que se deseja saber, as imagens 
se colocam como fontes visuais. A escolha da problemática histórica de 
pesquisa define as fontes visuais e outras relacionadas intrinsecamente 
a essa problemática. A preocupação de Ulpiano Bezerra de Meneses é 
estudar o regime visual sob a ótica da dinâmica da transformação da 
sociedade, privilegiando as mudanças e o regime de veracidade lá tecido. 
O autor tem aberto no Brasil o caminho do estudo, para os historiadores, 
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da dimensão visual socialmente elaborada do real. Para ele, é necessário 
definir a unidade, o lugar de articulação e o eixo de desenvolvimento de 
uma problemática histórica da pesquisa centrada na imagem, que pode 
explorar os seguintes vetores – baseados no pressuposto de que são con-
ceitos operatórios para indagar e entender os sentidos das imagens na 
história:

a)  o visual, que engloba a “iconosfera” e os sistemas de comunicação 
visual, os ambientes visuais, a produção/circulação/consumo/ 
ação dos recursos e produtos visuais, as instituições visuais etc.;

b)  o visível, que diz respeito à esfera do poder, aos sistemas de con-
trole, à “ditadura do olho”, ao ver/ser visto e ao dar-se/não-se-dar 
a ver, aos objetos de observação e às prescrições sociais e cultu-
rais de ostentação e invisibilidade etc.;

c)  a visão, os instrumentos e técnicas de observação, os papéis do 
observador, os modelos e modalidades do “olhar”. (Ulpiano T. Be-
zerra de Meneses. Fontes visuais, cultura visual, História visual. 
Balanço provisório, propostas cautelares. Revista Brasileira de His-
tória, São Paulo, v. 23, n. 45, p. 11-36, 2003. Disponível em: <http://
www.scielo.br/pdf/rbh/v23n45/16519.pdf>.) 

II. Cultura visual: campo de estudo interdisciplinar
O campo da cultura visual é recente. Ele se consolidou a partir dos 

anos 1980-1990 com um forte teor interdisciplinar, na medida em que: 
 • se pensa como um campo historicamente constituído, moldado 
pelas linguagens e suas especificidades; 

 • trabalha com um consciente entendimento antropológico do 
mundo e das relações humanas; 

 • entende a visualidade enquanto parte constitutiva de nossa reali-
dade que remete à educação visual elaborada socialmente. 

Entre as décadas de 1970-1990, vários autores, tais como John  
Berger, Stuart Hall, Michael Baxandall, Svetlana Alpers, Rosalind Krauss,  
W. J. T. Mitchell, Jonathan Crary, Janet Murray, Margaret Dikovistskaya, 
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