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Ementa:
O curso propõe uma análise das mediações em seus modos de atuação nas
mídias e na cultura. Será evidenciado que as mediações possibilitam variadas leituras do
sistema de signos que constituem a cultura, levando-se em conta seus padrões sociais,
econômicos, ecológicos e comunicacionais. Os processos de mediação da cultura serão
trabalhados em suas formas temporais e espaciais, desde os processos relacionais entre
natureza e cultura, até toda e qualquer produção de imagens, imaginários, paisagens e
curadorias. Como foco específico neste semestre, pretende-se estabelecer um percurso
histórico das principais teorias estéticas disponíveis visando embasar estudos da
comunicação midiática e sua produção de conhecimento. Neste percurso, destacando-se
o papel da Estética na construção de mediações, no âmbito da apreensão dos diversos
fenômenos culturais e existenciais, como formas alternativas às formas mediadoras de
caráter tão somente lógico. O campo temático do curso está associado aos signos
específicos da literatura, das artes plásticas, da música e das mídias, serão abordados
aspectos da privacidade e sociabilidade cognitivas da experiência estética, refletindo-se
sobre as possibilidades de alcance globalizado das diversas manifestações artísticas. A
semiótica peirciana, na sua interação com o pragmatismo clássico, constituirá o quadro
teórico de referência para as análises sígnico-comunicacionais e epistemológicas das
diversas manifestações de natureza estética. Como metodologia, adotar-se-ão, de um
lado, aulas expositivas para consolidação da proposta do curso, e, de outro, a pesquisa
da bibliografia proposta, individualmente e por grupos de estudo. A avaliação final irá
se valer da interação das pesquisas de grupo por meio de seminários fundamentados na
elaboração de monografias temáticas.
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