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Ementa 
A disciplina examina os modos de construção de sentido e estratégias de leitura de 
produtos e processos visuais, sonoros e audiovisuais, em seus aspectos diacrônicos 
(históricos) e sincrônicos (contemporâneos). Compreende, em primeiro lugar, um 
movimento de recuo em direção a uma arqueologia dos meios, no sentido de verificar 
como se constituíram historicamente os recursos retóricos da imagem fixa, da imagem 
em movimento e da sincronização sonora. Desenvolve modelos metodológicos para a 
análise de procedimentos de espacialidade, sequencialidade e temporalidade em meios 
baseados em imagem e som, incluindo: teorias da edição, do enquadramento, da 
sonoplastia, da narratividade audiovisual e da combinação do som com a imagem. 
Abrange também procedimentos baseados em tempo real e presente, difusão massiva 
em escala planetária, ubiquidade, vigilância, participação, interatividade e imersão. 
Inclui ainda considerações sobre a mediação tecnológica, automatização de 
procedimentos e a atual convergência dos meios.  
Dentro dessas perspectivas, o curso dá ênfase às linguagens audiovisuais ao vivo, 
voltando-se para os fluxos midiáticos da televisão, do vídeo, do processamento digital e 
da internet. Aborda questões como acontecimento eletrônico, tempo real e ao vivo, 
corpo e vídeo em tempo real, VJs e edição em tempo real, live cinema, cinema ao vivo, 
web-câmeras, soft cinema e interatividade. Para tanto, adota a visão das extremidades, 
das ações limítrofes entre linguagens. Apoiado na pluralidade, hibridez e 
descentralização entre os meios, tem como pressuposto o problema dos trânsitos entre 
as mídias, no favorecimento de linguagens híbridas entre a imagem e som, de natureza 
desconstruída, contaminada e compartilhada.  
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