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Ementa 
O curso Comunicação, Socialidade e Intersubjetividade é uma disciplina de 45h ofertada em nível de 
mestrado e doutorado para alunos da UFPA. O objetivo do curso é refletir sobre esses conceitos e sua 
relação com a experiência social contemporânea. As duas primeiras aulas serão dedicadas a uma 
revisão do estado da arte sobre as questões da socialidade e da intersubjetividade: O que significam 
esses conceitos? Quais os autores e as obras que os conformam? De que maneira as diversas ciências 
sociais lidam com eles? Como eles vêm sendo utilizados no Ppgcom e, particularmente na Linha de 
Pesquisa Comunicação, Cultura e Socialidades na Amazônia. Partindo dessa última questão faremos, 
nas duas aulas seguintes, uma revisão das estratégias metodológicas que podem ser usadas, com uma 
perspectiva compreensiva, na investigação de fenômenos sociais relacionados à intersubjetividade e à 
socialidade. Nos interessamos, centralmente, na associação entre fenomenologia, hermenêutica e 
etnografia, mas também iremos referir outras possibilidades metodológicas, como a sociologia 
compreensiva, a etnometodologia e as perspectivas pós-estruturalistas em geral. As seis aulas seguintes 
do curso serão dedicadas a um aprofundamento de diferentes tópicos que emergem da perspectiva 
colocada pela disciplina. Utilizando o método fenomenológico, iremos explorar temas como o 
“falatório”, a comunicação quotidiana, a pós-verdade, a midiatização, a temporalidade e a 
espacialidade na vida quotidiana, o autoritarismo e o conservadorismo banais, as identidades e 
identificações. Com esse escopo, o curso explora as temáticas investigadas pelo SISA, o grupo de 
pesquisa Socialidades, Intersubjetividades e Sensibilidades Amazônicas. 

 

Formato do curso 
As aulas seguirão um formato misto entre curso reflexivo e seminário. Pretende-se, com este modelo, 
construir um referencial reflexivo e, em seguida, discutir modelos e estratégias de pesquisa. Cada um 
dos dez encontros se produzirá em torno de uma discussão específica. As aulas terão três momentos: 
Parte 1: reflexão sobre os textos indicados - Na primeira hora do curso serão debatidos os textos 
indicados, com o objetivo de motivar a reflexão comum e a revisão do estado da arte. 
Parte 2: curso reflexivo - Nesse momento, farei uma apresentação sistematizadora dos problemas 
propostos em cada encontro, levando em consideração minha própria experiência de pesquisa e o 
horizonte de discussão proposto pela disciplina. 
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Parte 3: discussão - Na última hora da aula propõe-se uma discussão ampla sobre a temática do 
encontro, a partir das leituras realizadas e do curso reflexivo, levando em consideração os projetos de 
pesquisa do alunos e os desafios que vêm enfrentado em suas pesquisas. 
 

Avaliação 
A avaliação do aluno matriculado levará em conta os seguintes elementos: Artigo da disciplina (70% 
da nota), Participação em sala (30% da nota). Os alunos matriculados deverão produzir um artigo com 
pelo menos 20 mil caracteres, incluindo espaçamentos, propondo uma reflexão que relacione seu 
objeto de pesquisa a um ou vários temas abordados na disciplina. Estimula-se que esse artigo constitua 
parte do trabalho de dissertação e/ou artigo que possa ser encaminhado para publicação qualificada. Os 
alunos ouvintes podem, se quiserem, produzir o mesmo trabalho, visando uma correção de seu texto. 
 

Leituras 
A maioria das aulas possui um programa de leitura de três textos, um deles considerado uma leitura 
referencial para a temática do dia, um segundo considerado uma leitura de apoio e um terceiro que traz 
aplicação prática da questão tematizada a partir de experiência concreta de pesquisa, desenvolvida por 
mim no ambiente do PPGCOM. 

 

 

Programa 
 

Aula 1 - Fundamentos para a discussão da questão da socialidade  
Leitura principal: 

SIMMEL, G. Sociologia (organizado por E. de Moraes Filho). São Paulo: Ática, 1983. 

Leitura complementar: 

LA FUENTE, E. The Art of Social Forms and the Social Forms of Art: The Sociology-Aesthetics 
Nexus in Georg Simmel's Thought. Sociological Theory, Vol. 26, No. 4 (Dec., 2008), pp. 
344-362  

Leitura de referencia de pesquisa:  

CASTRO, M.R.N; CASTRO, F.F. Feira, forma, dom. Assimetrias da sociaçãoo numa feira de 
Belém. In: Cuadernos de Antropología Social 44 (1): 101-113, 2016. 

 

Aula 2 - Fundamentos para a discussão da questão da intersubjetividade 
Leitura principal: 

SCHUTZ, A. Sobre fenomenologia e relações sociais. Petrópolis: Vozes, 2012, pp. 53-95. 

Leitura complementar: 

RIZO GARCIA, M. Sociología fenomenológica y comunicología: Sociología fenomenológic y 
SUS aportes a La comunicacíon interpersonal y mediática. In: Fronteiras – estudos 
midiáticos, Porto Alegre, 11(1): 25-32, 2009.   

Leitura de referencia de pesquisa: 

CASTRO, F. F. A sociologia fenomenológica de Alfred Schutz. In: Revista de Ciências Sociais 
da Unisinos, Porto Alegre, 48 (1): 52-60, 2012. 
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Aula 3 - Estratégias metodológicas: Fenomenologia e hermenêutica na pesquisa 
em Comunicação e Cultura 
Leitura principal: 

RICOEUR, P. Ciência e ideologia. In: Cadernos de História e Filosofia da Ciência 1(1): 2l-43, 
1980. 

Leitura de referencia de pesquisa: 

CASTRO, F.F. Intencionalidade, experiência banal e comunicação: Esboço de prospecção 
fenomenológica do cotidiano. In: Revista Logos, dossiê Cotidiano e Experiência, Curitiba, 
22(2): 58-70, 2015. 

 

Aula 4 - Estratégias metodológicas: Etnografia na pesquisa em Comunicação e 
Cultura 

Leitura principal: 

BECKER, H. Para hablar de La sociedad La sociología no basta. Buenos Aires: Siglo Veiteuno, 
2015, pp. 1-171 

Leitura complementar: 

ROCHA, I. A etnografia como categoria de pensamento na antropologia moderna. In: cadernos de 
campo, São Paulo, n. 14/15, p. 1-382, 2006. 

Leitura de referencia de pesquisa: 

CASTRO, FF; CASTRO, M.R.N; FREITAS, A.M.C.; COSTA, H.C.P. Intersubjetividade, 
comunicação e sensibilidades. In: MENDONÇA, C.M.C.; DUARTE, E.; CARDOSO 
FILHO, J. Comunicação e sensibilidade. Pistas metodológicas. Belo Horizonte: PPCOM, 
UFMG, 2016. 

 

 

Aula 5 - Fenomenologia do falatório, da mentira e da comunicação quotidiana 

Leitura principal: 

CASTRO, F. F.  Fenomenologia da Comunicação em sua quotidianidade. In: Revista da Intercom 
– RBCC, São Paulo, 36 (2): 21-39, 2013. 

Leitura de referencia de pesquisa: 

CASTRO, F. F. Linguagem e comunicação em Heidegger. In: Revista Galáxia, So Paulo, 27 (1): 
85-94, 2014.  

 

 

Aula 6 - Fenomenologia da pós-verdade, das verdades aleatórias, dos fatos 
alternativos e das fake-news 
Leitura principal: 

ARENDT, H. Verdade e política. (Tradução livre de ARENDT, H. “Truth and Politics”. In: 
______ Between Past and Future. Eight Exercises in Political Thought, New York: The 
Viking Press, 1961. 

Leitura complementar: 

DELEUZE, G. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. In: ______ Conversações: 1972-
1990. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992, pp. 219-226.  
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Aula 7 - Fenomenologia da midiatização 
Leitura principal: 

HJARVARD, S. Midiatização: conceituando a mudança social e cultural. In: Matrizes, 8(1): 21-
44, 2014.  

Leitura complementar: 

CASTRO, F.F. - Temporalidade da comunicação na sua quotidianidade. In: MUSSE, C.; 
VARGAS, H.; NICOLAU, M. Comunicação, mídias e temporalidades. São Paulo / 
Salvador: Compós / Edufba, pp. 97-116. 

Leitura de referencia de pesquisa: 

CASTRO, F.F. Temporalidade e quotidianidade do pop. In: SÁ, S.P.; CARREIRO, R.; 
FERRARAZ, R. Cultura Pop. São Paulo / Salvador: Compós / Edufba, pp. 

 

Aula 8 - Fenomenologia dos rituais contemporâneos, de seus limens e de seus 
liminóides 

Leitura principal: 

TURNER, V. O processo ritual. Estrutura e antiestrutura. Petrópolis: Vozes, 1974, pp. 13-60 e 
116-200. 

Leitura complementar: 

DAWSEY, J. C. Descrição tensa (Tension-Thick Description): Geertz, Benjamin e Performance. 
In: Revista de Antropologia da USP. São Paulo, 546(2): 291-320, 2013.  

Leitura de referencia de pesquisa: 

CASTRO, M.R.N.; CASTRO, F.F. Rituais de memória e temporalidade num Dia de Finados. 
Artigo a ser publicado na revista Cultura e Sociedade em junho de 2019. Versão pré-
impressão.  

 

Aula 9 - Fenomenologia do autoritarismo e do conservadorismo banal 
Leitura principal: 

LLOBERA, J.R. Antropología política. Bardcelona: Anagramas, 1979, pp. 19-84. 
Leitura complementar: 

RUIZ, B; MARTIM, C.M. Ética e poder. A sujeição política, novo dilema ético. In: Veritas, Porto 
Alegre, 53(2): 35-50, 2008. 

 

Aula 10 - Fenomenologia das identidades alegóricas e das identificações 

Leitura principal: 

MALDONADO, M. Arquipélago identidade O declínio do sujeito autocêntrico e o nascimento do 
eu múltiplo. In: Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental. 8(3): 480-496, 
2005. 

Leitura complementar: 

CASTRO, F.F. Arqueologia do sujeito moderno: por uma crítica não metafísica da identidade. In: 
Revista Humanidades, Fortaleza, 27 (1): 166-180, 2012. 

Leitura de referencia de pesquisa: 

CASTRO, F.F. A identidade denegada. Discutindo as representações e a autorrepresentação dos 
caboclos da Amazônia. In: Revista de Antropologia da USP, São Paulo, 56 (2): 431-
475.2013. 


