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Pesquisador do Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS (França); editor da revista Actes
Sémiotiques; co-diretor do Centro de Pesquisas Sociossemióticas (CPS) da PUC/SP, onde tem sido
professor visitante desde 1990. Autor de vários livros individuais e coletâneas.
Dias de aula: 7, 8, 9, 10 de março de 2017 Horário:14h00 às 17h30 Carga horária: 12 horas
Local: PUC-SP Campus Perdizes - Rua Monte Alegre, 984 Prédio Bandeira de Mello
Salas: dia 07 sala 4A06 (4º andar); dias 08, 09 e 10 sala 201 (2º andar)

Ementa:
O curso visa desenvolver uma perspectiva de reflexão baseada na distinção entre diferentes
regimes de construção do sentido na interação: os regimes da programação (das coisas), da
manipulação (do outro), do ajuste (ao outro) e do assentimento (ao acaso).
Cada um deles privilegia certa forma de organização discursiva em relação a distintas
atitudes existenciais face à ideia de risco (entre “prudência” e “aventura”). A análise do modo
como esses regimes se articulam estrutural e dinamicamente uns com outros conduz a uma
problemática geral do sentido da vida e nos leva a uma reflexão nova sobre a vocação da
teoria semiótica, entre descrição antropológica e reflexão filosófica.
Programa
1. O sentido de uma prática. Ciência do texto, sentido da vida.
2. O inteligível e o sensível. Junção vs. União. Contágio, estesia, ajuste.
3. Modelos de risco. Regimes de interação, regimes de sentido.
4. Programação e manipulação vs. ajuste e acidente.
Regularidade, intencionalidade, sensibilidade, aleatoriedade.
5. Experiência e narração. A leitura e a apreensão. O figurativo e o plástico.
6. Usos do mundo. Maneiras de fazer. Da utilização à prática.
Público Alvo
Os encontros serão dirigidos a um público à procura de renovação intelectual, e politicamente
envolvido numa crítica da “pós-modernidade” (novas estratégias da comunicação, estandardização dos
discursos e das práticas cotidianas, feminização dos “estilos de vida”).
Aberto a todos os alunos do COS e das demais Pós-Graduações.
Confere certificado - Entrada Franca
Inscrições: maribraga.c@gmail.com
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