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Ementa:  

A ciência da imagem (proposta por Hans Belting) requer uma investigação mais ampla 

sobre os fundamentos ontogenéticos e filogenéticos da comunicação humana e sobre as 

ciências da cultura (propostas por Aby Warburg), considerando as imagens não apenas 

como produto, mas como participante de ambientes complexos, em sua arqueologia e sua 

futurologia. Nasce daí a necessidade de se repensar o próprio conceito de imagem como 

vínculo, expandindo-o também para outras sensorialidades (imagens acústicas, táteis, 

olfativas, etc.). Assim como Warburg se inspira em Darwin para estudar a expressão 

humana, a ciência da imagem deve hoje considerar o desenvolvimento exemplar das 

ciências da vida como um dos fundamentos para a compreensão da força vinculadora das 

imagens. 
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