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Ementa:
A disciplina trata das interações e conflitos entre os modos de conhecimento
consagrados e aqueles provenientes das especificidades regionais, como os processos
de comunicação na cultura da América Latina. A relação entre os processos culturais,
aí incluídos os subsistemas da arte e das mídias, e os modos de conhecimento será
investigada a partir dos conceitos de criação, mediação e tradução.
Ementa específica: As imagens produzidas pelo corpo como modo de conhecimento:
arqueologia e impacto da multissensorialidade.
Os estudos sobre as imagens multisensoriais ganharam novos impulsos a partir de
enfoques transdisciplinares advindos de disciplinas como a Etologia, a Antropologia
histórica, a Neurologia, a Psiquiatria e a Teoria da Mídia. Elas são unânimes em
apontar as imagens (sonoras, gestuais, olfativas, visuais e táteis) produzidas pelo
corpo humano como ponto gerador inicial da sociabilidade humana. O presente curso
pretende trabalhar autores que já operam em uma ótica transversal de uma teoria da
imagem multissensorial para tomar o exemplo das imagens e figuras produzidas pelo
corpo e suas leituras.
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