Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Programa de Estudos de Pós-graduados Stricto Sensu
Comunicação e Semiótica - COS

Disciplina: Processos midiáticos e Produção de
Conhecimento: leitura da Teoria dos Signos em Espinoza,
consumo, publicidade e biopolítica.
Professor: Rogério da Costa (cód. 6535)

Esta disciplina será ministrada duas vezes na semana, têm inicio no dia 10 de março de
2014 com termino no dia 5 de maio de 2014.
Horário: 2afeiras e 4afeiras das 19:00 às 22 horas.
Área de concentração: Signo e Significação nas Mídias
Linha de Pesquisa 1: CULTURA E AMBIENTES MIDIÁTICOS
Semestre: 1o semestre de 2014.
Ementa:
A disciplina tem como pressuposto o fato de que a produção de conhecimento depende da relação
entre sujeito cognitivo e objeto da cognição que implica sensibilidade às condições internas e
externas a esse sujeito, a construção de memórias e representações como formas de autonomia e a
elaboração da informação assim obtida. A disciplina discutirá a natureza e o potencial dos processos
midiáticos na construção destas relações cognitivas, tendo em vista o caráter dos sistemas
cognitivos e dos objetos envolvidos na relação gnosiológica. As mídias e seus processos associados
são vistos como vetores que implementam maior complexidade e autonomia às formas de
conectividade que embasam a produção de conhecimento.
Neste período vamos discutir alguns aspectos das redes sociais e sua dimensão comunicacional.
Será dada ênfaseaos conceitos de escolha, decisão e sugestão, essenciais nos processos de
comunicação em rede (presenciais e virtuais). O caminho teórico explorado será o da teoria dos
signos da filosofia de Espinoza, que introduz o paralelismo entre ideia e afeto na ordem da
comunicaçãoe das relações. O objetivo dessa abordagem é investigar os processos midiáticos à luz
das noções de imitação de sentimentos e emulação do desejotal como definidos por Espinoza. Há
impactos dessa tese nos estudos de publicidade e marketing, ciências do consumo e estratégias
biopolíticas nas mídias.
A metodologia consistirá em uma seqüência de 16 aulas, das quais 08 aulas serão expositivas e 08
aulas serão seminários realizados pelos alunos. O desenvolvimento do curso, baseado nos estudos
recentes de Redes Sociais, apresentará uma série de conceitos sobre formação de padrões sociais,
cultura das redes e ação coletiva.
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