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Ementa: 

A disciplina estuda os regimes de produção de sentido nas diversas mídias, com base 

nas teorias semióticas, da linguagem e da comunicação. Serão desenvolvidas ênfases 

epistemológicas conforme a (s) mídia (s), recebendo, em consequência, títulos 

específicos: regimes de sentido nas linguagens visuais, verbais, sonoras e suas 

convergências. Dentro destas perspectivas, abordará as revisões atuais do papel das 

imagens, notadamente técnicas, que estão sendo feitas no bojo das novas iconologias, 

notadamente aquelas formuladas por   Roland Barthes, Georges-Didi-Huberman e 

Jean-Luc Godard. Objetiva-se assim descortinar importantes contrapontos às teorias 

do simulacro que, no século passado, se impuseram à universidade, na defesa de teses 

em que os pensadores supracitados verão um privilégio dado à palavra e à letra. Quer-

se também apontar um diálogo, nem sempre evidente, entre os influentes autores 

dessa nova escola do olhar e a maneira como suas intervenções incidem sobre a 

construção da visibilidade mediática.  Por oportuno, serão apresentadas e debatidas as 

teorias da “catástrofe e representação”, inclusive uma clássica polêmica envolvendo o 

documentário Shoah, de Claude Lanzmann, tido como o mais importante testemunho 

fílmico acerca dos campos de concentração, antes que sua recusa de mostrar qualquer 

imagem dos arquivos do Holacausto chamasse a atenção de Godard.   
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