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A disciplina parte do princípio de que a semiótica greimasiana também é uma teoria da
comunicação e da cognição fundamentada filosoficamente. O estudo de seus conceitos
tem por objetivo desenvolver estratégias para a aplicação da semiótica a processos
empíricos de signos. O estudo dos signos; O estudo das linguagens; relações entre
fenomenologia e semiótica. Análises empíricas de processos de signos e de cognição,
visando à explicitação dos conceitos

OBJETIVOS
A disciplina objetiva oferecer uma panorâmica da teoria semiótica elaborada por A.J.
Greimas e seus colaboradores, em especial, dos desenvolvimentos da sociossemiótica
que E. Landowski postula à teoria geral. Desenvolvendo o postulado greimasiano que a
interação entre sujeitos funda a sentido (Semântica estrutural, 1966), o sociossemiótica
propôs uma correspondência entre os procedimentos de interação e os de construção do
sentido que amplificaram o escopo de análise da teoria semiótica.
Geral:
• Conhecer a teoria semiótica (teoria geral dos signos) a partir da análise de sua perspectiva
histórica, de seus principais autores e conceitos, refletindo sobre sua influência nos estudos
de comunicação.
Específicos:
• Capacitar os alunos a identificar os principais conceitos da semiótica, aplicando-os na
análise de imagens e textos provenientes de diversos suportes midiáticos (escultura, desenho,
pintura, fotografia, cinema, quadrinhos,vídeo, computação gráfica, design gráfico, etc.)
avaliando sua produção simbólica, em contextos informativos,comunicacionais e estéticos.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
UNIDADE I:
O que e semiotica;
Histórico. Panorama das semióticas. Conceito de signo e semiótica. Signo, comunicação
e linguagem.
Noções das teorias do signo.
Semiótica Saussure e a lingüística moderna. Arbitrariedade do signo lingüístico. Dupla
articulação do signo lingüístico.
UNIDADE II:
A obra de Roland Barthes. Elementos de semiologia. As Mitologias. Outras abordagens: Eco,
Greimas, Bhabha.
Seminários.
UNIDADE III
Semiótica aplicada. A materialidade da experiência e da linguagem. A intersemiose
audiovisual. Trabalhos práticos de
tradução intersemiótica.

METODOLOGIA
A disciplina sera lecionada no modo remeto e contará com aulas expositiva dialogadas,
partindo da teoria como suporte para a análise de produtos.
Para tornar o processo didático dinâmico, as aulas contarão com recursos
audiovisuais, exposições orais, leituras dirigidas, videos, exercícios e debates.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Partindo do processo remoto e que o aluno é produtor do processo ensino/ aprendizagem, a
avaliação irá contemplar a participação nos debates e a realização das atividades e exercícios
propostos em sala de aula, atividades às quais serão atribuídas notas:
1ª Prova escrita.
2ª Seminários.
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