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Sinopse
O livro Imagem: diálogos e interfaces interdisciplinares nasceu da ideia desenvolvida por um grupo 
de docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ao estabelecer diálogos sobre o tema 
Imagem entre diferentes áreas de conhecimento. As imagens se fazem presentes de forma 
significativa no cotidiano humano e a pesquisa em torno delas possibilita novas formas de 
comunicações, interpretações e estéticas diferenciadas, alicerçadas em fundamentos, teorias e 
práticas que requeiram um domínio visual próprio e a busca ininterrupta dos sentidos definidores 
do próprio conhecimento. Assim, a Imagem foi o tema gerador escolhido para realizar reflexões 
interdisciplinares teórico-práticas que contribuirão para a construção de um conhecimento que 
supere as fronteiras disciplinares. Importante destacar que cada área de conhecimento possui 
distintas concepções e formas de abordar a Imagem. Tal pressuposto justifica as diferentes 
metodologias adotadas no decorrer dos capítulos do livro. Na estrutura da obra apresentaremos, de 
um lado, distintas metodologias provenientes de diferentes áreas, e de outro, novas possibilidades 
de refletir crítica, teórica e metodologicamente sobre estudos, pesquisas e produções ligados à 
Imagem. O livro apresenta discussões que remontam à década de 1980 e de discussões atuais, de 
pesquisadores nacionais e internacionais. O livro pode ser fonte de estudos interdisciplinares sobre 
Imagem, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação.
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