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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, no plano
individual e coletivo.

As fundamentações semióticas e psicanalíticas da análise do

discurso, da interação e da comunicação darão escopo teórico e metodológico às
abordagens.
Neste semestre, a disciplina concentra os estudos nas relações de comunicação entre marcas,
consumidores, instituições e outros sujeitos que movimentam a cena social, na qual valores são
sedimentados ou postos em circulação, impulsionados pela visibilidade dada por aparatos
midiáticos diversificados que operam uma complexa rede de simulacros identitários e de modos de
viver. Procedimentos de análise dessas práticas, assim como do imbricamento entre economia,
comunicação e consumo são fundamentados na teoria da semiótica discursiva, desenvolvida por
Algirdas Julien Greimas, na sociossemiótica de Eric Landowski e obras de semioticistas dedicados
aos estudos do marketing e da publicidade. A conversão dos paradigmas em sintagmas é tecida pela
organização das narrativas de junção – programação e estratégia, e de união – acidente e
ajustamento, compondo a elipse que dinamiza as interações entre os sujeitos. As interações são
discursivizadas em processos diversos (midiáticos; nas relações interpessoais e organizacionais;
nas redes sociais, blogs e games; ações de voluntariado, eventos culturais e de marketing social;
pontos de venda; atividades promocionais, de marketing de experiência in door e OOH; logotipos,
embalagens e produtos), objetos que operam por intertextualidade e sincretismo de linguagens

2

diversas, conduzindo a análises que levam em conta a sinestesia das relações. Exige-se uma
produção monográfica como modo de avaliação da apreensão da metodologia e dos conceitos.
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