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Ementa:  

A disciplina tem como foco as mediações entre massivo, erudito e popular, 
colocando em discussão o estudo sobre os movimentos comunicacionais 
contemporâneos a partir do campo da cultura. A abordagem das diversas 
culturas que se entrecruzam nas cidades contemporâneas evidencia o caráter 
popular em sua dimensão cotidiana. Assim, privilegiaremos a ação de novos 
atores sociais que transformam o conhecimento que se elabora sobre o ato de 
compartilhar o espaço da cidade. A noção de cultura popular moderna e sua 
ressignificação serão discutidas através de termos e noções tais como: 
multiculturalismo, culturas urbanas, interculturalidade, intraculturalidade, 
cidadanias multiformes e novas formas de solidariedades. A disciplina aborda, 
ainda, a comunicação de massa e sua articulação com manifestações da cultura 
popular, tais como: esporte, música, folhetins. 

Proposta de Estudo: 

O curso buscará refletir sobre algumas das noções acerca do conceito de “cultura 
popular”, tendo por base os fenômenos comunicacionais contemporâneos 
presentes, principalmente, nos grandes centros urbanos. A disciplina terá um 
referencial teórico plural, porém aportando-se, preferencialmente, na 
perspectiva dos Estudos Culturais. Os fenômenos socioculturais que marcam a 
cidade do Rio de Janeiro – a exemplo de festas, música, dança, a cultura de rua de 
um modo amplo, dentre outras manifestações populares – serão centrais e nos 
servirão de elementos empírico a partir dos quais discutiremos as noções de 
cultura popular. 

Avaliação: 

1. Apresentação de textos em sala (nota máxima: 2,0)  
Apresentação de um dos textos-base da disciplina junto com o professor.  

2. Artigo científico (nota máxima: 8,0) 
Análise de algum fenômeno comunicacional (preferencialmente, relacionado ao 
objeto de estudo do aluno), aportando teoricamente a análise em algum aspecto 
teórico discutido durante o curso. Metodologia das aulas: A cada aula, 
discutiremos um ou dois textos. Para cada um deles, um aluno ficará 
responsável, sempre junto com o professor, por fomentar o debate em sala entre 
os demais. Para tanto, o aluno poderá se utilizar de slides, imagens, audiovisuais 
ou apenas através da exposição oral. 



CONTEÚDO POR UNIDADE  

Unidade 1:  

Noções básicas sobre cultura popular - O conceito de cultura revisitado - 
Diálogos entre comunicação e cultura - História da cultura popular - Folclore e 
tradicionalismo  

Unidade 2: Muito além da tradição - Culturas híbridas - Cultura urbana - 
Indústria cultural - Cultura midiática  

Unidade 3: Percorrendo a cultura do Rio de Janeiro - A cultura de rua no Rio de 
Janeiro - O samba e outros gêneros musicais - O carnaval e as escolas de samba - 
A Feira de São Cristóvão e outros lazeres urbanos  
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