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Estudo dos modelos teóricos de análise estética aplicados aos produtos da comunicação midiática: a produção de sentido em geral
e no contexto midiático; as relações entre os significados das obras e a dimensão de plasticidade de seus sentidos; as estratégias
artísticas de apelo e os aspectos pragmáticos e fenomenológicos da produção de sentido na arte.
O B J ETIVO S

OBJETIVO GERAL
- Compreender e avaliar a comunicação a partir de uma perspectiva estética considerando seus elementos de recepção (estética),
produção (poética) e crítica das obras.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Compreender e discutir alguns conceitos-chave acerca da dimensão estética dos produtos comunicacionais.
- Analisar alguns sistemas expressivos contemporâneos nos aspectos relativos à fruição, interpretação e avaliação de seus
produtos artísticos com ênfase nos videoclipes.
METO D O LO G IA

Abordagem metodológica ativa e participativa:
1-Atividades síncronas e assíncronas nas plataformas Jitsi (código aberto) ou Google Meet, uso do Google Drive para
disponibilização de textos e de lista de discussão;
2-Aula dialogada (ao vivo) interatividade com os estudantes;
3-Problematizações a partir de temas geradores vinculados ao conteúdo da disciplina (chats e ao vivo)
4- Seminários com a mediação da docente;
5- Estudo dirigido, pesquisa, trabalhos em grupo e trabalho individual.
A VA LIA Ç Ã O

Avaliação processual em três momentos:
1-Participação nas atividades propostas ao longo do curso, estudo dirigido, pesquisa e análises de clipes e de textos. Peso 3
1-Atividade em grupo: seminários com mediação da docente a partir de textos selecionados. Peso 3
2-Atividade individual: elaboração de uma crítica de videoclipe à sua escolha. Peso 4
C O N TEÚ D O PR O GR A MÁ TIC O

Parte 1
Natureza, limites e o caráter filosófico e concreto da Estética. O diálogo entre estética e crítica e as relações entre estética e
poética. A singularidade da Estética da Comunicação. A definição de arte como instrumento da cultura. A definição de arte na
história e um breve relato sobre as principais teorias. A ideia de reprodutibilidade técnica da arte em Walter Benjamin. O conceito de
arte como experiência. A possibilidade de um olhar comunicacional sobre a experiência estética.
A Estetização do mundo contemporâneo. O conceito de “capitalismo artista” e a contradições da era “transestética”. O consumo
estético. As mídias culturais e o cinema na era hipermoderna.
A experiência estética e as práticas cotidianas: a não-redução do estético ao artístico. A relação entre os elementos afetivos e
cognitivos na experiência estética. A ideia de beleza atlética dos esportes.
A arte popular e seus desafios estéticos: a defesa da arte do Rap de R. Shusterman. A ideia de ostentação estética. Um olhar
estético para o documentário Ônibus 174.
Parte 2
O pensamento conservador da crítica modernista nas artes. A instrumentalização da arte pelo nazismo. Análise do filme Arquitetura

da destruição. Elementos para uma crítica de produtos culturais. Breves comentários sobre linguagem audiovisual.
O vídeo e sua linguagem e a estética do videoclipe. Os elementos para a realização de um clipe (da pré-produção à pós-produção).
Estudos analíticos de videoclipes nacionais e internacionais. A ostentação estética na cultura pop.
O papel da crítica na reflexão dos produtos artísticos. Elementos para uma crítica de videoclipes: avaliação da forma e do
conteúdo.
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