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Ementa: 

O desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação digitais em 

rede desencadearam uma destruição criadora dos mercados de comunicação e cultura, 

fazendo com que as práticas de produção, distribuição e consumo de bens e serviços 

culturais se alterassem fundamentalmente. Hoje em dia, tanto para profissionais quanto 

para pesquisadores, tornou-se imprescindível lidar com questões relacionadas à 

inteligência artificial. Com efeito, os algoritmos se converteram em agentes centrais 

para a organização desses mercados, atuando sobre aspectos diversos e de maneira 

complementar, como a monetização dos conteúdos digitais, o acesso aos bens culturais, 

a sugestão sobre os gostos, entre outros. 

Nesse sentido, as tradicionais empresas de comunicação e cultura (editoras de 

livros, gravadoras, jornais, emissoras de televisão, estúdios de cinema) têm de se 

adequar às demandas de novos agentes econômicos que assumem protagonismo em 

seus mercados: os intermediários digitais, como agregadores de conteúdos, lojas virtuais 

de conteúdos digitais e/ou plataformas de streaming. Diferentemente das tradicionais 

empresas de comunicação e cultura, que se conectavam à cultura do local em que 

operavam, os intermediários digitais se apresentam como (1) empresas de tecnologias 

da informação e (2) plataformas virtuais e globais de fluxos de conteúdos digitais. Tais 

características geram uma série de desafios para a regulação dessas empresas através de 

tradicionais instrumentos políticos. Afinal, sendo plataformas virtuais e globais, torna-

se complicado controlá-las localmente, a fim de se proteger e fomentar a diversidade 

cultural nacional ou garantir uma justa remuneração para os produtores locais de 

conteúdos.  

Tal fenômeno coloca importantes questões de cunho teórico para se pensar tais 
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mercados: como conceber as novas formas de associação socioeconômica nesses 

mercados? Qual status social deve-se conceder à inteligência artificial num mercado? 

Um algoritmo pode ser um agente social? Qual o papel decisório dos agentes humanos 

num ambiente controlado por algoritmos? Como aspetos políticos, econômicos e 

culturais se entrelaçam nesses mercados virtuais e globais de conteúdos digitais? Como 

compreender e estudar esses mercados formados de agentes humanos e maquínicos?  

Da mesma maneira, impõem-se relevantes questões práticas para se entender o 

modus operandi desses mercados: como formular e aplicar políticas de comunicação 

e/ou de cultura para empresas globais que funcionam como plataformas virtuais e 

globais? Que tipo de divisão social do trabalho pode ser estabelecida para mercados 

com uso intensivo de robôs? Como garantir uma justa remuneração aos produtores de 

conteúdos? Como evitar novos tipos de concentração econômica na era digital? Qual 

deve ser (ou pode ser) o papel do Estado nacional em mercados virtuais e globais? O 

que viria a ser uma política de comunicação e cultura na era da inteligência artificial? 

Como proteger e fomentar a diversidade cultural em mercados que funcionam através 

de algoritmos?  

Deve-se alertar, desde logo, que não se encontra entre os objetivos deste curso o 

desejo de responder categoricamente tais questões. Pelo contrário, interessa-se pelos 

raciocínios que permitem formulá-las. Especificamente, o curso apresenta dois objetivos 

complementares. 

Por um lado, quer-se discutir algumas abordagens teóricas contemporâneas que 

permitem repensar as relações entre sociedade, cultura e tecnologia, a fim de se 

entender o lugar da cibercultura no panorama teórico atual. Em outros termos, deseja-se 

pensar a cibercultura não como um fenômeno restrito aos usos das tecnologias digitais, 

mas estabelecendo conexões com debates da teoria social contemporânea, como pós-

humanismos, sociologia da crítica, teoria econômica da informação,inteligência 

artificial, entre outros. 

Por outro, deseja-se discutir como o desenvolvimento das tecnologias da 

informação e da comunicação digitais em rede tem provocado, na prática, 

transformações profundas na economia dos mercados de comunicação e 

cultura,resultando em efeitos diversos sobre a produção, a circulação e o consumo de 

bens culturais. Nesse sentido, pretende-se discutir como redes sociais na internet, 

plataformas de streaming, dispositivos móveis, entre outras inovações,têm alterado as 

dinâmicas de certos mercados de comunicação e cultura, como os do jornalismo, da 

publicidade e dasindústrias sonora (fonografia e rádio) e audiovisual (televisão e 
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cinema). 

Na conclusão do curso, apresentar-se-á uma visão panorâmica dos principais 

desafios para o funcionamento desses mercados na era digital. Temas como viabilidade 

econômica de novos modelos de negócio em comunicação e cultura, regulação desses 

mercados,direitos autorais, políticas de comunicação e cultura e direito à comunicação 

serão debatidos, a fim de se apontarem possíveis soluções.  

 

O curso se organiza nos seguintes tópicos: 

 

Módulo I: o lugar da cibercultura no pensamento contemporâneo: as “viradas” nas 

teorias sociais e as novas perspectivas sobre natureza, cultura, tecnologia e sociedade. 

 

Módulo II: Economia e sociedade na era dos algoritmos. 

 

Módulo III: Mercados de comunicação e cultura na era da inteligência artificial: 

jornalismo, publicidade, indústrias sonora e audiovisual. 

 

Módulo IV: Desafios e potencialidades econômicos, políticos e culturais dos mercados 

de comunicação na era digital. 
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