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Resumo:    

 

Considerando o predomínio da linguagem visual na vida contemporânea, busca-se analisar a 

constituição da “sociedade visual”, discutindo suas interferências nos processos de apreensão do 

mundo, formação de subjetividades e produção do conhecimento. Este projeto articula-se também à 

linha de pesquisa Linguagens e Práticas Sociais e busca compreender as dimensões da “cultura da 

imagem” ao discutir aspectos culturais, sociológicos, literários e artísticos.  

Tal cultura ocasiona mudanças nos modos de apreensão do mundo, na constituição da subjetividade e 

na produção do conhecimento. A mediação da imagem alcança os mais diversos âmbitos da vida 

cotidiana, constituindo novas dimensões simbólicas, representativas, identitárias, médicas-

diagnósticas, educacionais e afetivas, que interferem nas maneiras de apreender e de conceber a 

realidade. A incessante produção de imagens em quantidades e modalidades exponenciais instaura e 

exige novas possibilidades de intercâmbio e de disponibilidade de acervos.  

As representações pictóricas adquiriram, na sociedade contemporânea, um apelo consideravelmente 

mais intenso e recorrente do que textos em outras linguagens, devido ao caráter extremamente visual 

da sociabilidade moderna. A representação e o descolamento ininterrupto do real, produzidos 

continuamente pelo império visual que tomou conta da vida das pessoas, resultaram também 

influenciando as formas de vivência, levando em conta que o sujeito constrói significados a partir de 

sua bagagem pessoal (repertório pessoal, memória, partilhas linguísticas, sentimentos, imaginações) e 

de sua bagagem comunitária (valores e referências culturais das comunidades interpretativas a que 

pertence). 
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