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Ementa:
Para compreender fenômenos contemporâneos que têm se dado pelas experiências
transformadoras do e no ambiente, a sociossemiótica, a partir do modelo do percurso
gerativo de sentido de Greimas, se ocupa da produção de sentido em manifestações de
ordens diversas nos espaços vivido, midiatizado, virtualizado, imaginado, programado,
urbano, natural, híbrido. A disciplina apresentará o conceito de espaço em diferentes
vertentes teóricas, visando compreendê-lo como elemento constituinte da produção de
sentido: no nível do discurso, narrativizado, subjetivizado, como topologia carregada de
valor ou dotado de atributos estéticos e estésicos. Os alunos terão oportunidade de
discutir os conceitos de público e privado, sentido e experiência, presença do corpo e
percepção do espaço e diferentes tipos de interação, quando os sujeitos em regime de
interação da união produzem sentido no mesmo espaço-tempo, em situações de contato
e de contágio. Os desdobramentos dão conta de possibilidades de análises da
significação de espaços diversos, bem como de suas reescrituras e modificações de
sentido. As avaliações serão realizadas sobre seminários e artigos produzidos pelos
alunos.
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