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Ementa	  e	  objetivos	  
	  
A	  proposta	  da	  disciplina	  é	  fazer	  uma	  reflexão	  sobre	  as	  implicações	  de	  se	  discutir	  
as	  linguagens	  midiáticas	  sob	  o	  ponto	  de	  vista	  de	  seus	  processos	  de	  produção.	  Ao	  
refletir	  sobre	  esses	  percursos	  como	  redes	  em	  construção,	  será	  dada	  especial	  
atenção	  às	  interações	  responsáveis	  pela	  construção	  de	  determinados	  objetos	  da	  
comunicação.	  Serão	  discutidas	  algumas	  dessas	  conexões,	  de	  natureza	  geral,	  que	  
articulam	  os	  processos	  comunicativos	  e	  que,	  por	  sua	  vez,	  propiciam	  a	  verificação	  
dos	  modos	  específicos	  pelos	  quais	  esses	  nexos	  se	  atualizam	  nas	  mídias	  
impressas,	  audiovisuais	  e	  nas	  performances.	  As	  linguagens	  a	  serem	  estudadas	  
incluem:	  narrativas	  orais,	  performances,	  escrita,	  impressa,	  televisão,	  vídeo	  e	  
cinema.	  	  
Diante	  da	  crescente	  proliferação	  de	  dados	  na	  cultura,	  uma	  série	  de	  questões	  
emerge:	  como	  encontrar,	  selecionar,	  colecionar,	  analisar	  e	  visualizar	  os	  dados?	  
Todo	  sistema	  de	  organização	  de	  dados	  traz	  em	  sua	  inscrição	  os	  resultados	  de	  um	  
pensamento	  analítico	  que,	  não	  apenas	  estrutura	  a	  maneira	  como	  os	  dados	  se	  
relacionam	  mas,	  principalmente,	  constroem	  percursos	  possíveis	  para	  
interpretações	  desses	  dados.	  Considerando	  que	  a	  linguagem	  das	  mídias	  digitais	  
possibilita	  representações	  visuais	  de	  diferentes	  naturezas,	  o	  objetivo	  principal	  
da	  disciplina	  é	  buscar	  as	  questões	  estéticas,	  éticas	  e	  logicas	  que	  orientam	  os	  
sistemas	  de	  dados.	  Inseridas	  no	  âmbito	  dos	  processos	  de	  criação	  coletivos,	  
denominamos	  cartografias	  colaborativas	  as	  propostas	  que	  possibilitam	  espaços	  
de	  conversação	  entre	  seus	  integrantes	  ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  articulam,	  
viabilizam	  e	  documentam	  ações	  significativas.	  Para	  desenvolver	  essa	  ideia,	  a	  
disciplina	  relaciona	  tópicos	  como	  experiência	  estética,	  comunicação,	  
comunidade	  e	  imaginário	  coletivo.	  O	  aporte	  teórico	  articula	  pensadores	  da	  
Comunicação,	  Cultura,	  Hipermídia	  e	  Arqueologia	  das	  mídias	  (Martín-‐Barbero,	  
Kittler,	  Leão	  e	  Gitelman);	  estudos	  sobre	  cartografia,	  mapas,	  visualização	  
dinâmica	  de	  dados	  e	  design	  da	  informação	  (Deleuze	  e	  Guattari,	  Manovich,	  Leão);	  
produção	  social,	  redes,	  partilha	  do	  sensível	  e	  poder	  (Rancière,	  Benkler,	  Holmes,	  
Leão	  e	  Lima).	  O	  método	  de	  trabalho	  da	  disciplina	  é	  composto	  por	  aulas	  
expositivas,	  discussão	  de	  textos	  e	  seminários.	  A	  avaliação	  é	  processual	  e	  
compreende:	  atividades	  em	  aula,	  participação	  em	  discussões,	  leituras,	  exercícios,	  
frequência	  e	  pontualidade,	  apresentação	  de	  seminário	  e	  monografia	  individual.	  
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