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Emental:
A disciplina estuda os regimes de produção de sentido nas diversas mídias, a partir da abordagem das
teorias semióticas, das teorias da linguagem e/ou das teorias da comunicação, nos desenvolvimentos
epistemológicos específicos, a partir de cada mídia, recebendo, como conseqüência, títulos mais
específicos: regimes de sentido nas mídias impressas, regimes de sentido nas mídias sonoras ou regimes
de sentido nas mídias audiovisuais. Nesta perspectiva, a ênfase é dada aos modos de produção de sentido,
em especial, as abordagens de mais de uma linguagem articulada no objeto de estudo, implicando
relações áudio-verbo-moto-visuais. A comunicação de massas, como fator aglutinante da realidade
cotidiana, distribui estímulos & sensações no atacado, tornando a recepção das mensagens uma
experiência plural. As mídias oferecem a ilusão de serem janelas que permitem conhecer o mundo. No
entanto, o "mundo" ofertado como espetáculo não esconde sua natureza venal, argentária & mercantilista:
o fantástico show da vida. Nunca a tirania das imagens & a submissão alienante no império da
informação foram tão fortes como agora; jamais os profissionais midiáticos tiveram tanto poder,
invadindo todas as fronteiras para conquistar todos os domínios –da arte à economia, da vida privada à
política- para organizar de forma premeditada & sistemática o domínio da passividade contemporânea. As
categorias coletivas de público, plateia, audiência, ibope & outras, são os indicadores da resposta gregária
que a cidadania deposita nos consensos aferidos, seduzida por discursos competentes & entretenimentos
mirabolantes. Sem pudores, o capital vira vitrine quando assume o semblante do luxo, da extravagância,
do desperdício, ou quando promove a tecnologia ao alcance de poucos como ideal supremo. Como
resultado, consumidores, espectadores, usuários, todos hipnotizados por propagandas & promessas,
publicidade & marketing, olhando juntos para o mesmo lado, querendo mais. Neste semestre, a disciplina
abordará os conceitos de dispersão cognitiva, desejo mimético, dispersão concentrada, programação
preditiva, doutrinação emotiva & economia comportamental.
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