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PROPOSTA:  
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. 
 

EMENTA ESPECÍFICA: 
A mediação das sensações na experiência midiática, como forma moderna de 
inscrição e de consciência histórica. A proposta é compreender a sobrevivência de 
uma matriz cultural popular reelaborada no contexto moderno e contemporâneo, 
como propôs Martín-Barbero, tendo as sensações como vetor fundamental de 
produção de sentido, em especial o medo e a excitação. Entendidas como 
experiência e projeção imaginativa, as sensações integram sistemas e processos de 
comunicação e estão presentes em múltiplos produtos midiáticos, não apenas na 
publicidade, mas também no noticiário, na literatura, na telenovela, no cinema etc. 
 

OBJETIVOS: 
O objetivo é investigar as categorias estéticas empregadas na mobilização das 
sensações para tratar de uma série de temas dentro da cultura das mídias, desde a 
violência urbana e doméstica, passando pelo esporte e pela política, mas também 
como forma de lidar com um conjunto de práticas atualizadas no universo digital, 
como o voyeurismo e a perversão no ambiente digital. O objetivo é perceber a 
dimensão sensorial que enforma, participa e intercepta o mundo moderno, a 
despeito da ascensão de mitos racionalistas, como o do fato. 
PROGRAMA DO CURSO: 
 

Apresentação: Como chegar às mediações sensíveis de longo prazo e às 
interpelações contemporâneas por meio de uma justa escala. Temporalidades e 
formação das sensibilidades modernas. 
 



 
 

Módulo 1: Emoções prementes – o medo  
Medos fundantes e mobilizadores 
Cultura do medo e instrumentalização política 
Governo das sensações – modernidade, cidade e linguagem da violência 
 

Módulo 2: Emoções ausentes – a morte 
Consumo da morte 
O escatológico e o grotesco 
A morte da internet e o cadáver virtual 
 

Módulo 3: Emoções latentes – o sexo 
Espetáculo e erotismo da morte 
Estímulo e perversões 
Modos excessivos de sentir 
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