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Problemas Teóricos da Comunicação
Ementa:
Estudo dos fundamentos, conceitos, temas e autores constitutivos do campo da comunicação. As teorias da
comunicação e os problemas da técnica, da ética, da política e da estética.
Programa: Comunicação, Subjetividade e Estética
Este curso explora as relações teóricas entre dispositivos midiáticos e a criação de novas subjetividades e
experiências estéticas. Dividido em três blocos as leituras do curso se centram nas seguintes questões:
como os meios midiáticos alteram e criam novas formas de percepção; como a realidade é socialmente
engendrada nos meios midiáticos; como a internet reflete as agendas políticas, sociais e culturais da
globalização contemporânea. No primeiro bloco examinaremos as novas formas de percepção da
visualidade como constitutivas de uma emergente sociedade do espetáculo e do consumo. No segundo
recorte discutiremos a criação da realidade social nos meios de comunicação e as conseqüências políticas
destes imaginários midiáticos explorando os conceitos de simulacro, a pós-verdade e a ficcionalidade do
cotidiano. Finalmente, o último bloco destaca a criação de novas arenas políticas e culturais nas
plataformas digitais visando discutir as renegociações entre o público e o privado, a homogeneidade e a
alteridade, o multiculturalismo, o consumo e a política.
Metodologia
Apresentação de conceitos, autores e textos. Análise de casos e fenômenos no campo da comunicação.
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