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Ementa:  

A disciplina investiga os estilos de vida da sociedade contemporânea através das diversas 

formas de gosto e práticas de consumo adotadas na sua busca de sentido, nos planos 

individual e coletivo.  As fundamentações semióticas e psicanalíticas da análise do discurso, 

da interação e da comunicação darão escopo teórico e metodológico às abordagens. 

A sociedade contemporânea, pautada pelo consumo, delineia identidades e modos de viver 

que resultam em relações contratuais, polêmicas ou distoantes, dadas pela complexidade das 

conexões nas comunicações. Pelos fazeres da vida diária, indivíduos ou grupos operam a 

ressignificação dos objetos polissêmicos por natureza, mas antes limitados a visibilidade e 

operações de credibilidade controladas. Da apreensão da visibilidade dos discursos de ambos 

os lados, localizam-se os gostos, os nichos, os guetos; assim, as totalidades que se formam 

não são lineares, nem planificadas, mas conflituosas e particularizadas. Nas fronteiras que 

colocam lado a lado os diferentes estilos de vida e grupos sociais é possível depreender 

interações que desvelam as posições identitárias nos discursos midiáticos, corporativos, 

pessoais e de grupos formados por aproximações de valores, a ser analisados e 

compreendidos à luz da teoria semiótica do discurso (a partir da obra de Greimas) e dos 

trabalhos de desenvolvimento teórico de seus seguidores, tais como Landowski (regimes de 
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sentido e de interação) e Fiorin (construção dos efeitos de aproximação e distanciamento na 

prática discursiva e aspectualização), além de outros estudiosos que abordam conjuntos 

específicos de textos, como o discurso empresarial e das marcas, os agentes midiáticos, as 

organizações não-governamentais, as artes, a educação, etc. Exige-se uma produção 

monográfica como modo de avaliação da apreensão da metodologia e dos conceitos.  
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