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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 conhecimento tradicional oferece subsídios para a construção do nosso tempo. A
comunicação oral, suas matrizes escritas, impressas e sob mediações de vária natureza,
inclusive as modalidades eletrônicas, será objeto desta disciplina. Em seus estudos, o
filósofo Jean-François Lyotard indica a possibilidade de convívio entre redes de saberes
arcaicos, a exemplo do universo narrativo, e a contemporaneidade, em sua dimensão
comunicadora.
Em “Leituras de Presença e Ausência”, trato de elucidar condições de acesso e
percepção. Em poéticas abordadas, pensamos na inclusão dos mundos do entorno,
repertórios específicos e recriados em redes mais amplas, colocando em discussão o
próprio conceito de autoria.
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