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Ementa
A década de 1990 é o momento de institucionalização de um novo campo de estudos
que propõe abordar a visualidade moderna a partir de uma perspectiva interdisciplinar.
Gestado no interior das discussões promovidas pelos teóricos indetificados com os
Estudos Culturais, o termo Cultura Visual tem agregado uma série de pensadores que se
interessam em interrogar as diferentes imagens que habitam nosso cotidiano: fotografia,
cinema, publicidade, televisão etc. Entendendo a cultura visual como um objeto
historicamente contruído, a disciplina propõe mapear e indagar análises e métodos
propostos por autores que se utilizam de teorias que foram desenvolvidas no campo das
humanidades e das ciências sociais para colocar em questão a contrução dos sentidos
das imagens, sua circulação e consumo.
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