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EMENTA
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. Especificamente, interessar-se-á pelas novas iconologias que estão
revendo o estatuto das imagens e debatendo o desmerecimento filosófico que as relegou
à falsificação. Neste plano, abordará o cinema de Godard, com ênfase na montagem e
principalmente à luz dos trabalhos que lhe têm sido consagrados por Georges DidiHuberman. Por oportuno, será revisitada a polêmica que, nos anos 1980, indispõe
Godard contra Claude Lanzmann, o autor do documentário Shoah, notório por
dispensar imagens do arquivo do holocausto. Tais questões estão no centro de Imagens
apesar de tudo, volume hubermaniano de 2002, a que dá continuação Passés cites par
JLG, muito recentemente, em 2015. Trata-se de mostrar que, no mundo reificado,
imagens podem arrebatar o real, recolher a memória traumática e “apesar de tudo”
salvar a História.
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