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Ementa e objetivos
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. Como foco específico neste semestre, pretende-se estabelecer um percurso histórico das
principais teorias estéticas disponíveis visando embasar estudos da comunicação midiática e sua produção
de conhecimento. Neste percurso, destacando-se o papel da Estética na construção de mediações, no
âmbito da apreensão dos diversos fenômenos culturais e existenciais, como formas alternativas à formas
mediadoras de caráter tão somente lógico. O campo temático do curso está associado aos signos
específicos da literatura, das artes plásticas, da música e das mídias, serão abordados aspectos da
privacidade e sociabilidade cognitivas da experiência estética, refletindo-se sobre as possibilidades de
alcance globalizado das diversas manifestações artísticas. A semiótica peirciana, na sua interação com o
pragmatismo clássico, constituirá o quadro teórico de referência para as análises sígnico-comunicacionais
e epistemológicas das diversas manifestações de natureza estética. Como metodologia, adotar-se-ão, de
um lado, aulas expositivas para consolidação da proposta do curso, e, de outro, a pesquisa da bibliografia
proposta, individualmente e por grupos de estudo. A avaliação final irá se valer da interação das pesquisas
de grupo por meio de seminários fundamentados na elaboração de monografias temáticas
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