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Linhas de pesquisa:  
- Cidade e comunidade  
- Representações sociais e novas tecnologias  
 

As atividades do grupo de pesquisa CAC - comunicação, arte e cidade serão executadas por 

pesquisadores da UERJ e de outras universidades e instituições nacionais e estrangeiras, e por 

pesquisadores visitantes.  

O CAC teve seu ponto de partida no trabalho de ensino e pesquisa que vem sendo realizado na 

pós-graduação (Mestrado) e nos cursos de graduação da Faculdade de Comunicação Social da 

UERJ. Seu objetivo é o de realizar trabalhos de integração entre pesquisadores e estudantes de 

diferentes níveis interessados nas questões ligadas à pesquisa em comunicação com seus 

desdobramentos em artes e em cidade. Meios de comunicação, representações sociais, novas 

tecnologias, cotidiano e cultura são objetos explorados nas universidades e centros de 

pesquisa. Dois campos que atravessam pontualmente o da comunicação e que serão 

explorados pelo CAC são: arte e cidade. Esses campos da esfera do simbólico portam 

significações e oferecem novos referênciais nas leituras que se estabelecem sobre o cotidiano 

na contemporaneidade.  

A Faculdade de Comunicação da UERJ hoje se oferece, através de seus pesquisadores, como 

lugar de profundo interesse em desenvolver novas metodologias, criar referências 

bibliográficas e estudar perspectivas teóricas que fundamentem o estudo de objetos empíricos 

com o suporte conceitual desenvolvido na interseção da comunicação, arte e cidade. Nossos 

estudos articulam-se com as linhas de pesquisa do programa da Pós-Graduação da FCS/UERJ 

que estão em desenvolvimento em torno da produção de novas subjetividades no campo das 

artes e da cidade, sobretudo face à crise dos fundamentos que orientaram o projeto moderno, 

a partir das transformações das categorias de espaço e tempo. As atividades se desenvolvem 

apoiadas na visão multidisciplinar com o intuito de produzir e divulgar saberes não 

compartimentados. Produziremos cursos, seminários, conferências, eventos multimidiáticos e 

publicações de artigos e livros. 
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