Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica

Regimes de Sentido em imagem e som: Audiovisual como acontecimento eletrônicodigital
Área de Concentração: Signo e Significação nas Mídias
Linha de Pesquisa 3: Análise das Mídias
Professor: Christine Pires Nelson de Mello
Semestre: 1/2015
Horário: Quintas-feiras das 16:00 às 19:00 hs
Créditos: 03
Carga Horária: 225 horas
EMENTA
A disciplina examina os modos de construção de sentido e estratégias de leitura de
produtos e processos visuais, sonoros e audiovisuais, em seus aspectos diacrônicos
(históricos) e sincrônicos (contemporâneos). Compreende, em primeiro lugar, um
movimento de recuo em direção a uma arqueologia dos meios, no sentido de verificar
como se constituíram historicamente os recursos retóricos da imagem fixa, da imagem
em movimento e da sincronização sonora. Desenvolve modelos metodológicos para a
análise de procedimentos de espacialidade, sequencialidade e temporalidade em meios
baseados em imagem e som, incluindo: teorias da edição, do enquadramento, da
sonoplastia, da narratividade audiovisual e da combinação do som com a imagem.
Abrange também procedimentos baseados em tempo real e presente, difusão massiva
em escala planetária, ubiquidade, vigilância, participação, interatividade e imersão.
Inclui ainda considerações sobre a mediação tecnológica, automatização de
procedimentos e a atual convergência. Dentro dessas perspectivas, o curso dará ênfase à
noção de acontecimento eletrônico-digital, voltando-se para aspectos da televisão, do
vídeo, do cinema digital, da hipermídia, do live cinema e da produção audiovisual online. Aborda práticas significantes do audiovisual pela lógica da experiência vivida, do
inacabamento e do efêmero. Trata de questões como a experiência processual do
continuum do tempo, da duração, da simultaneidade e do fazer em ato; transmissão
direta, tempo real e ao vivo; manifestações performáticas, compartilhamento e
interatividade; arquivos e bancos de dados; circuitos de vigilância, drones e mídia
social.
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