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Ementa: 
A disciplina investiga os estilos de vida da sociedade contemporânea através das 
diversas formas e práticas adotadas na sua busca de sentido, no plano individual e 
coletivo.  As fundamentações semióticas dão o escopo teórico e metodológico às 
abordagens. A disciplina visa especificamente indicar caminhos para compreender e agir 
na era do Antropoceno. Inserida no grande tema da Sustentabilidade, a disciplina tem 
por objetivo fazer avançar o conhecimento sobre o Antropoceno, a mudança do período 
geológico da Terra. Para isso, irá partir da noção de sinequismo de C. S. Peirce, conceito-
chave da continuidade que permite, por meio das operações da semiose, que tem a 
continuidade como seu princípio lógico, desconstruir as dicotomias e separações 
isolacionistas entre a fisio, a eco e a tecnoantroposfera. Portanto, ao tomar como base 
o sinequismo ou antidualismo radical da metafísica idealista objetiva de Peirce, o projeto 
tem por objetivo propor a ruptura com as divisões dualistas herdadas de Descartes, 
para, a partir disso, desenvolver a tese da inexistência de separação, mas, sim, a 
continuidade, não apenas entre a biosfera e a esfera da tecnocultura ou antroposfera, 
mas também entre estas e a fisiosfera. 
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