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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. 

A disciplina proporá uma conexão com o que também é tema da linha, a questão das poéticas,  
muito embora se concentre na análise dos vários veículos – meios – a partir de um entendimento 
dos mesmos como teia intersemiótica de relações. Televisão, mídia impressa, cinema, rádio, etc 
serão vistos em uma perspectiva articulada a partir de um projeto estético e comportamental. A 
intenção também será verificar a possibilidade de entendimento de fenômenos artísticos como 
forma de comunicação e inversamente destas como poéticas do acontecimento contemporâneo.  

Pretende-se desdobrar questões surgidas  no curso anterior – tais como o fim do binarismo “alta e 
baixa cultura”, contracultura e paisagem midiática – como também avançar na observação de 
fenômenos que articulam diversas interações comunicacionais e complexidades interculturais 
(Canclini), as flutuações acerca do entendimento das mídias na sociedade, a ressiginificação de 
narrativas artísticas como formas de publicidade, proliferação capitalística, estratégias do consumo 
e do entretenimento. 

A ênfase dos objetos de análise desse curso se deslocará para alguns eventos específicos da história 
recente da cultura brasileira que têm forte vínculo com as linguagens da comunicação (publicidade, 
jornalismo, cinema, televisão, meios digitais). Serão alvo de consideração a Poesia Concreta, o 
Tropicalismo, o Cinema Novo, a Bossa Nova, a Poesia Marginal, o cinema conhecido como 
Marginal e as outras cinematografias contemporâneas  como a Pornochanchada, os movimentos de 
Contracultura (underground e udigrúdi) os novos estilos musicais importados e aqui gerados como 
o Punk, o Brega, o BRock, o “sambão jóia”, o Mangue Bit. Entre os conceitos a serem articulados 
para lidar com essa diversidade estão a concepção de performatividade (Austin e outros) e 
performance como ato comunicativo (Zumthor e outros), Cultura das Bordas (Lotman, Pires 
Ferreira), poéticas intermídia (Higgins, Salles e outros), poéticas do precário (Campos), tradução 
intersemiótica (Plaza e outros), e as investigações das arqueologias das Mídias. 
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