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A disciplina estuda os regimes de produção de sentido nas diversas
mídias, com base nas teorias semióticas, da linguagem e da
comunicação. Serão desenvolvidas ênfases epistemológicas conforme
a(s) mídia(s), recebendo, em consequência, títulos específicos:
regimes de sentido nas linguagens visuais, verbais, sonoras e suas
convergências. Dentro dessas perspectivas, enfocará a assim
chamada indústria cultural à luz de conceitos formulados nos campos
da antropologia, sociologia, semiótica e psicanálise. Será enfatizada a
questão dos paradigmas da crítica cultural, com destaque para as
interessantes tensões existentes entre as lógicas contextuais e
textuais de sociólogos e semioticistas, conforme
apelam ao
fetichismo da mercadoria, às ultrasssignificações míticas ou ao
Grande Outro para entender a mistificação da vida cotidiana pelos
meios massivos.
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