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O que é Cultura Visual?

Skin Collection. Design: Nacho Carbonell.



O que é Cultura Visual?

America News. Artista: Paulo Nazareth.



Conceito Cultura

“Tomado em seu amplo sent ido 
etnográfico é todo este complexo que 
inclui conhecimentos, crenças, arte, 
moral, leis, costumes ou qualquer outra 
capacidade ou hábitos adquiridos pelo 
h o m e m c o m o m e m b r o d e u m a 
sociedade”.

Edward Tylor (1832-1917)



Conceito Cultura Visual

“Aborda os processos culturais: hábitos, 
costumes visuais referentes a um ou vários 
povos. Procura entender os aspectos visuais 
como fontes de transmissão cultural, e as 
relações e interferências que os sistemas 
a c a r r e t a m a o p r o c e s s o v i s u a l d e 
identificação e entendimento do mundo e da 
realidade”.  Nicholas Mirzoeff



A Cultura do Visual

A cultura contemporânea 
está muito mais no que 
vemos, do que no que 
lemos.



A Cultura do Visual



Estudar a Cultura Visual

•  As imagens que nos cercam 
transformam não só nosso mundo e 
as nossas identidades, mas têm um 
papel cada vez mais importante na 
construção da nossa realidade social.

•  O primeiro passo para estudos da 
cultura visual é o reconhecimento de 
que a imagem visual não é estável, 
mas muda a sua relação com a 
realidade exterior em momentos 
particulares da modernidade.

Bailarina em metalinguagem. Artista: Banksy.



Metodologia Visual

“A mais intensa pesquisa das imagens visuais 
n ã o d e p e n d e i n t e i r a m e n t e d a s u a 
metodologia, depende do prazer, da 
empolgação, fascinação, desejo, medo ou 
repulsa da pessoa olhando as imagens e 
depois escrevendo sobre elas”. 





Teorias que se aplicam ao coolhunting

•  Pesquisando Materiais Visuais: sobre uma metodologia visual 
crítica; 

•  O bom olho: olhando para figuras utilizando uma 
interpretação compositiva; 

•  Análise de conteúdo: elencando o que você (pensa que) vê;

•  Semiologia: revelando os preconceitos.



Exemplos de metodologia visual crítica

1999 2009



Agnes Vardà: os respigadores e a respigadora

•  Documentário dirigido por Vardà (1999) mostra 
a vida das pessoas que colhem lixo, restos de 
comida, de colheita, no campo e na cidade.

•  Prêmio de Melhor Documentário no Festival de 
Cine Europeu em 2000.

•  Uma crítica poética ao desperdício e uma 
apologia a reciclagem. 

•  .



Agnes Vardà: os respigadores e a respigadora

Pintura de Jules Breton no 
Museu de Arras, na França

Agnes Vardà em cena do documentário:
http://13festival.zemos98.org/Una-road-movie-anti-consumista



Vik Muniz: Lixo Extraordinário

•  Documentário dirigido por Lucin Walker, Karen 
Harley e João Jardim, em 2009, mostra a vida 
dos catadores de lixo e a transformação do seu 
trabalho em arte pelas mãos de Vik Muniz.

•  Vik Muniz trabalha com colagens e montagens 
de materiais diversos para formar retratos.

•  Indicado ao Oscar de Melhor Documentário em 
2011.

•  Denuncia o problema ambiental do lixo e social, 
dando voz e visibilidade aos catadores, que se 
tornam personagens em montagens gigantes 
feitas de resíduos do próprio aterro. 



Vik Muniz: o catador e os catadores

Quadro feito a partir da fotografia com 
restos de lixo

Vik Muniz fotografa Suelem e seus filhos. ela trabalhava no Jardim 
Gramacho, maior aterro sanitário do mundo, extinto em 2012. 



Cultura visual e identificação de tendências

•  Para decifrar o aspecto que apresenta uma rua, faça uma decomposição em 
vários setores.

•  Fachadas de lojas, restaurantes e bares, pedestres (estilo, traços e roupa) e 
atividades que predominam no local.

•  O que é diferente de tudo que você já viu? Aqui começa o coolhunting.



Olhar fotográfico: os “catadores” do cool

•  A maioria das tendências tem um aspecto 
cultural, social ou prático que se percebe 
primeiro visualmente.

•  Observe tudo que está ao seu redor desde o 
ponto de vista mental, visual e têxtil. 

•  Não confie na memória: use câmeras digitais, 
smartphones e tire várias fotos.



Fotografia: a colheita do coolhunting

“A eficácia da utilização das fotografias nas conclusões de uma 
pesquisa requer uma articulação dialógica entre as linguagens escrita 
e visual, de modo que uma complete e enriqueça a outra” (GURAN, 
2000). “

Trata-se de concatenar dois discursos distintos que só funcionam juntos se 
dialogando entre si. As fotografias, para facilitar a leitura, devem ser 
ordenadas de modo a produzirem um sentido por si mesmas em seu 
conjunto e individualmente na sua relação com o texto. Para tanto, é 
vantajoso que elas se intercalem ao texto, formando um todo com as 
informações escritas”. (GURAN,idem)





Etapas da fotografia no trabalho do coolhunter

•  Roteiro de imagens a serem feitas de acordo com o assunto pesquisado (é 
necessário ter uma questão a ser investigada ou pelo menos o universo 
delimitado a ser pesquisado). 

•  Produção de imagens. 

•  Análise do material à luz da questão investigada. 

•  Edição / escolha do material fotográfico final. 

•  Disposição das fotos no painel de visualização, relacionando-a aos demais 
dados da pesquisa.





Dicas para fotografar pessoas

•  Tente fotografar naturalmente. 

•  Tire uma foto de corpo inteiro e dos detalhes. 

•  Se não for possível fotografar os detalhes, faça 
anotações. 

•  Anote o que ela está usando desde os pés até à 
cabeça. 



Dicas para fotografar espaços fechados

•  Para fotografar uma sala, loja, restaurante ou 
outro ambiente fechado, faça o mesmo.

•  Se não for possível fotografar os detalhes ou se 
eles não estiverem visíveis na foto, anote e 
desenhe.

•  A descrição ajuda a entender melhor uma 
tendência e fazer conexões com outros objetos 
que tenham características semelhantes.



Análise Iconográfica das Fotos

Quando olhamos uma foto, devemos atentar para a 
reconstituição/processo que originou a fotografia:

1- Elementos incorporados / imagem fotográfica

2- Situação: contexto, espaço e tempo

ASSUNTO = fruto/escolhas

Identificar no fazer fotográfico as etapas:

•  Seleção do assunto.

•  Enquadramento.

•  Escolha do momento.





Análise Transcultural das Fotos



Análise Transcultural das Fotos

•  Análise transcultural tem como base 
principal a cultura visual.

•  Consiste em estar atento às 
diferentes culturas e aos diferentes 
setores.

•  Encontrar indícios de que uma ideia 
ou uma tendência presente em um 
deles começa a surgir em outro.

•  Se existe essa interferência, essa 
tendência tem muitas possibilidades 
de ser duradoura ou muito influente.



Parede de Visualização

•  O princípio da pesquisa visual: dá sentido às peças do 
projeto.

•  Para anotar e fixar ideias, pensamentos e imagens que 
podem ser reabastecidas e reordenadas constantemente.

•  À medida que o trabalho avança, a disposição do material 
é menos confusa e mais metódica. 







Parede de Visualização



Parede de Visualização

•  Começa o início da análise iconográfica e transcultural das peças: as de 
menor relevância são retiradas.

•  Uma tendência estética começa a tomar forma: “Nova Sobriedade”. 
Detalhe: em 2010, logo depois da crise européia.

•  Existe uma linha predominante no design: minimalista, limpa, funcional. 

•  Desejo de adquirir marcas, produtos e móveis que sejam sustentáveis.

•  Atitude: cultivar a própria comida, reciclar, instalar painel solar, cozinhar 
em casa, comprar móveis de segunda mão, reformar móveis, etc.







Evolução da Tendência: Cozy

Chaise em forma de casulo Office Furniture 
for Naps. Design: Joanneke Procee

Peças de formas orgânicas da série The 
Coiling Collection. Raw-Edges Design Studio. 



Design orgânico e materiais calorosos:
um futuro aconchegante, voltado à intimidade 
e à natureza.



A Cultura Visual do Cozy

•  Questões-chave: crise econômica, ecologia e países emergentes.

•  O lar é nosso refúgio, e é nele que vamos investir.

•  Haverá um retorno dos têxteis e materiais calorosos: lãs, feltros e veludos 
expressam conforto e acolhimento.

•  O homem moderno está desenvolvendo a percepção de ser uma expécie 
em extinção, o que o aproxima da natureza, que também está sob 
ameaça.

•  Desejo de desacelerar o ritmo de vida e consumir menos.







A Tendência Cozy na Fotografia

Jullian Vassalo, arquiteto e aspirante a fotógrafo.



Fotógrafo filtra o excesso de estruturas 
desnecessárias e artificiais através da 
lente da câmera, para comunicar 
somente a graça e leveza que ele 
experimenta em seu mundo interior.



A Tendência Cozy na Fotografia

Jullian Vassalo, arquiteto e aspirante a fotógrafo.





A Tendência Cozy no Design

Metáfora visual comunica 
que estamos consumindo 
m u i t o r a p i d a m e n t e . 
R e m o v e p a r t e s d o 
material e questiona: 
podemos projetar de 
forma mais eficiente?

Série “Eat the World”, da eco-designer Sabatina Leccia, Paris.



A Tendência Cozy na Moda

Série “Eat the World”, da eco-designer Sabatina Leccia.
Coleção ”Gold?”. Designer de jóias: Julie L. Parisi. Oslo. julieparisi.blogspot.co.uk/

Handmade. Feito de 
c a b o  m e t á l i c o 
trançado, a ideia de 
forma visualmente 
pesada e robusta, 
que é leve e arejada.



A Tendência Cozy nos Brinquedos

Cada bich inho é 
ú n i c o  c o m o  a 
c r i a n ç a  q u e  o 
desenhou. 

Designer: Wendy Tsao. Criança: Maya, 4 anos. http://www.childsown.com/



A Cultura Cozy nas Cidades

•  O preço absurdo dos imóveis nas grandes cidades impulsionará um 
êxodo das capitais para as cidades pequenas. 

•  Valorização da vida rural e do culto à família.

•  O cyberspace já parece antigo, as lojas vão se tornar um espaço 
completo, um mix de espaço cultural.

•  Por outro lado, uma contradência, a ruralização das cidades. Mini-hortas 
nas sacadas dos prédios, abate de suínos em edifícios urbanos e 
produção de mel da melhor qualidade nas metrópoles.







A Tendência Cozy no Turismo

Attrap Revês: hotel bolha no interior de Marseille, França. Os hóspedes podem 
dormir olhando para as estrelas. Valorização dos pequenos hotéis.



A Tendência Cozy nos Alimentos

Brooklyn Grange: a maior horta do mundo na cobertura de um edifício, 
40.000m2.. Produz mais de 40 ervas e legumes orgânicos. O espaço é 
utilizado para jantares com produtos dali.





A Tendência Cozy no Cinema

Cinema como arte: criticado por uns e 
aplaudido por outros. Trata da origem da 
natureza, do bing bang e da religião desde o 
ponto de vida de uma criança. 

Palma de Ouro em Cannes 2011, Oscar de 
Melhor Fotografia e vários prêmios na 
Sociedade dos Críticos Online.



A Tendência Cozy no Mainstream

Tok & Stok lança uma linha só de produtos amarelos



Coolhunting



“O futuro está aqui. 

Só que não chegou para todos”.

William Gibson



Cultura Visual + Coolhunting



O futuro está aqui. 

 Mas só chegou para quem observa, registra e 

 analisa com profundidade.
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Obrigada.	  


