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Ementa:
A disciplina trata das interações e conflitos entre os modos de conhecimento consagrados e
aqueles provenientes das especificidades regionais, como os processos de comunicação na cultura da
América Latina. A relação entre os processos culturais, aí incluídos os subsistemas da arte e das mídias,
e os modos de conhecimento será investigada a partir dos conceitos de criação, mediação e tradução.
O tema da disciplina nesse semestre tem por foco desenvolver uma semiótica das imagens que
estariam associadas a diversas formas de arte, a saber, nas chamadas artes plásticas, na literatura e na
música. Nas primeiras, as imagens aparecem de modo ostensivo, uma vez constituírem sua essencial
forma de expressão, malgrado nas formas não figurativas elas assumirem definidamente um caráter
polissêmico. A reflexão sobre o tema conduz, também, à consideração das imagens em literatura,
explorando possibilidades cênicas de narrativas que vão do romance à poesia, percorrendo diferentes
níveis de polissemia. No que respeita à música, pretende-se trazer à reflexão o conceito de
intransitividade que historicamente a caracteriza desde a antiguidade grega e que transita de modo
explícito pela produção contemporânea. Este percurso convoca da Semiótica o conceito de signos
interpretantes sob a forma de mediações e, principalmente, de imediações, caracterizando diversas
modos de linguagem cujas possibilidades de sentido se espraiam nas várias formas de comunicação
humana em que os signos imagéticos desempenham papel vital.
Eixo do curso: Aulas expositivas e seminários sobre exercícios de polissemia em arte.
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Bibliografia complementar para pesquisa, com títulos específicos sobre o tema, será sugerida ao longo
do curso.

