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Tópicos Especiais em Ciências Humanas e Saúde II
Sexualidade, gênero e mídias digitais: abordagens etnográficas
EMENTA E PROGRAMA DETALHADOS:

Ao longo das últimas décadas, a internet tem adquirido um papel preponderante como contexto e instrumento de
transformações sociais. O rearranjo da divisão entre público e privado trazido pela interatividade virtual abre
novas possibilidades de interação e expressão, que entranham desafios para a convívio social, as vivências do
corpo, da saúde, a produção de conhecimento e a política. Ao mesmo tempo, a internet tem se tornado, cada vez
mais, campo de pesquisa para as ciências sociais, humanas e da saúde; seja para projetos que buscam
caracterizar o que este desenvolvimento tecnológico tem de específico como fato social, seja como meio para
acessar manifestações contemporâneas do variado leque de processos sociais que tem o virtual como marco
privilegiado.
Esta disciplina explora, a partir de pesquisas e abordagens críticas no campo das ciências sociais, as
implicações teóricas, metodológicas, éticas e políticas de estudar processos sociais mediados por tecnologias
digitais de informação e comunicação. Com forte ênfase em abordagens etnográficas e tendo por foco temático
principal questões de gênero e sexualidade, a disciplina busca oferecer ferramentas analíticas para pesquisas
que abordam fenômenos sociais mediados por tecnologias digitais em diversos campos. Além da discussão de
trabalhos etnográficos brasileiros e estrangeiros, uma seção da disciplina será dedicada a discutir propostas e
aspectos relevantes das pesquisas dos docentes e estudantes da disciplina, bem como de convidados.
Blocos temáticos:
MIDIATIZAÇÃO. Teoria e etnografia.
VIDA COTIDIANA ONLINE. Cyber-corporalidade, identidade e sociabilidade.
SEGURANÇA ONLINE. Gênero, violência e impunidade.
POLÍTICA. Desigualdade, midiatização e democracia.
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Será anunciada até 27/07/2018.
TIPO DE AVALIAÇÃO: Participação

nas discussões e apresentação de textos; discussão de projeto e trabalho final.

