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- Ementa: A proposta, neste curso, é trabalhar autores, temáticas e conceitos 
relacionados à Sociologia contemporânea, complementando o estudo dos autores 

básicos desenvolvido em Sociologia e Comunicação I e permitindo um cruzamento 
mais sistemático com questões de mídia. 

  

- Objetivos: Dando prosseguimento a autores e conceitos apresentados tanto na 
disciplina obrigatória de Sociologia e Comunicação, quanto em optativas específicas 

ministradas pela professora no eixo de cultura e sociedade, esse curso visa a discussão 
de temas relativos à contemporaneidade, a partir de autores do campo das Ciências 
Sociais de modo geral. Assim, temáticas como crise do capitalismo, neoliberalismo, 

novas formas de vivência e representação da política, das subjetividades e 
sociabilidades, movimentos e mobilizações sociais, globalização e práticas locais, 

relações de espaço e territorialidades, dentre outras, serão abordadas. Para ampliar as 
discussões, faremos o cruzamento dos textos teóricos com filmes, debates com 
convidados, exemplos midiáticos e outros materiais didáticos. A proposta é discutir tais 

temas sempre em sua relação com as culturas midiáticas, a partir de um viés crítico e 
complexificador. 

  
- Programa: 
 

Unidade I – Neoliberalismo e crise do capitalismo 
1.1 – Ascensão da classe C 

1.2 – Precarização do trabalho e das condições de vida 
 
Unidade II – Relações de espaço e territorialidade 

2.1– Gentrificação 
2.2 – Processos de ocupação do espaço 

2.3 – Resignificando o espaço social 
 
Unidade III – Movimentos e mobilizações sociais 

3.1 – Novas formas de luta 
3.2 – Práticas políticas e práticas midiáticas 

 
Unidade IV – Potências e subjetividades 
4.1 – Representação e identidade 

4.2 – Sujeitos em cena 
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Mais informações: site do GRECOS (Grupo de Estudos sobre Comunicação e 
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