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Ementa
A temática  da  “sociedade  digital”  (sociedade  em rede,  sociedade  informacional)  está  cada  vez  mais
presente no debate político, social e teórico, mesmo que seu significado e alcance ainda não possam ser
definidos em toda sua amplitude, sobretudo no que diz respeito às perspectivas futuras. As transformações
atuais já abrangem todos os espaços da vida social,  alterando radicalmente as noções de espaço e de
tempo,  permitindo  ultrapassar  barreiras  geográficas,  culturais  e  linguísticas.  As  relações  amorosas,
políticas, de trabalho, de amizade, de poder, de ensino e produção de conhecimento passam a ser mediadas
digitalmente, alterando as formas de comunicação, interação e sociabilidade. 
Mas nem todos se inserem da mesma maneira no mundo digital e a segmentação entre aqueles (sujeitos,
empresas ou países) que estão conectados e os que não estão já se faz presente. Sobretudo entre aqueles
que se utilizam das novas possibilidades para ultrapassar os limites e usufruir da liberdade (prometida), e
os  que  as  usam  apenas  para  manter  uma  relação  de  dependência  e  subordinação,  mesmo  que  em
configurações diferentes das até aqui experimentadas. 
No campo da pesquisa, a disponibilização de grande quantidade e diversidade de informação nos leva a
repensar  os  processos  de produção e  difusão do conhecimento,  a  partir  do re-olhar  epistemológico e
metodológico, orientadas pelas chamadas “Humanidades Digitais”. 
Assim, o curso proposto,  a  partir do movimento de “ir e vir entre teoria e empiria”, tem como objetivo
analisar a chamada “sociedade digital” como construção social, refletindo sobre questões centrais para as
ciências sociais como  tempo e espaço, interação e sociabilidade, controle e autonomia,  ação coletiva,
trabalho, desigualdade e produção de conhecimento. 

Metodologia
O curso será composto por aulas expositivas e dialogadas, palestras de convidados, bem como seminários
realizados pelos estudantes. 

Avaliação
A  avaliação  considerará  todo  o  percurso  desenvolvido  pelos  alunos  durante  o  curso,  que  inclui   a
participação em aula, a apresentação de seminários, a produção textual coletiva e individual. Esta úlitma
terá como foco “alguma forma de relação social” mediada digitalmente.  

Sessões 

Sessões 1 e 2  – A construção social da sociedade digital: continuidades e rupturas no contexto da
sociedade contemporânea (pós-moderna)

 Bauman, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999
 Harvey, D. Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loiola, 1992. 
 Castells, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
 Castells, M. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio de

Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.
 Levy,  P.  Cibercultura.  1  ed.  São  Paulo,  SP:  Coleção  Trans.  Editora  34,  1997.

https://mundonativodigital.files.wordpress.com/2016/03/cibercultura-pierre-levy.pdf

https://mundonativodigital.files.wordpress.com/2016/03/cibercultura-pierre-levy.pdf
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Sessões 3 e 4 - Novas formas de interação e sociabilidade: economias de compartilhamento, web 2.0,
web colaborativa, economia de acesso, consumo colaborativo...

 Kaufman, D.  A Força dos "Laços Fracos de Mark Granovetter no Ambiente do Ciberespaço
Galaxia (São  Paulo,  Online),  n.  23,  p.  207-218,  jun.  2012.
https://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/5336

 Granovetter, Mark. S. The Strength of Weak Ties. The American Journal of Sociology, Vol.
78,  No. 6.  (May, 1973), pp.  1360-1380.  Disponível  em:  http://links.jstor.org/sici?sici=0002-
9602%28197305%2978%3A6%3C1360%3ATSOWT%3E2.0.CO%3B2-E

 Scholz,  T.  Cooperativismo  de  plataforma:  contestando  a  economia  do  compartilhamento
corporativa.  Tradução  e  comentários:  Rafael  A.  F.  Zanatta.  São  Paulo:  Fundação  Rosa
Luxemburgo; Editora Elefante e Autonomia Literária, 2016. 

 Zanatta, R. A. F.; de Paula, P. C. B.; Kira, B. (orgs). Economias do compartilhamento e o direito.
Curitiba:  Juruá,  2017.  388p.  Disponível  em:
http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Economias_do_compartilhamento_e.p
df

Sessão 5 - Humanidades Digitais - Primeiro momento para discussão e preparação da produção
textual coletiva -  

 Coutinho,  A.P.;  Almeida,  A.P J.  D de (orgs.)  Le  Potentiel  Infini  des  Humanites  a  L’Ére du
Numerique. Libretos # 19, Porto, 2018. 
http://www.ilclivrosdigitais.com/index.php/ilcld/catalog/book/14

 Miller,  D.;  Slater,  D.  Etnografia on e off-line:  cibercafés  em  Trinidad.  Horizontes
Antropológicos, vol.10 no.21.   Porto  Alegre, jan./jun.  2004,  p.  41-65.  Disponível  em:
http://www.scielo.br/pdf/ha/v10n21/20619.pdf 

 Segata, J. ; Rifiotis, T. (orgs) Bem vindos à Cyberia: notas para uma antropologia da cibercultura.
In Políticas etnográficas no campo da cibercultura. Brasília: ABA Publicações; Joinville: Editora
Letradágua, 2016.

Sessões 6 e 7 - Indústria 4.0, economia digital e trabalho digital: inovações nas formas de produção e
gestão e novas configurações do trabalho 

 Antunes, R. O privilégio da servidão: o novo proletariado na era digital. São Paulo: Boitempo,
2018

 Cardoso, A.C.M. Direito e dever à desconexão: disputas pelos tempos de trabalho e não trabalho,
Revista da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, v.23, n. 1 e 2, jan./dez.
2016, p. 62-86. Disponível em:
https://www.ufmg.br/revistaufmg/downloads/
23/03_Cardoso,Ana_DireitoDesconexao_pags62a85.pdf

 European Trade Union Institute’s (ETUI) The future of work in the digital era. HesaMag n. 16,
autumn-winter. Bruxelas, 2017, 52 p. Disponível em: https://www.etui.org/Topics/Health-Safety-
working-conditions/HesaMag/The-future-of-work-in-the-digital-era

 Schwab, K., 2016. A quarta revolução industrial. São Paulo:  Edipro, 2016.
 Slee,  T.  Uberização:  a  nova  onda  do  trabalho  precarizado.  Tradução  João  Peres.  São  Paulo,

Editora  Elefante,  2017.  http://www.inrs.fr/header/recherche.html?queryStr=ub
%C3%A9risation&rechercher=OK

Sessão 8 - Segundo momento de discussão e preparação da produção textual coletiva 

 Miskolci;  Balieiro  Sociologia  Digital:  balanço  provisório  e  desafios.  Revista  Brasileira  de
Sociologia, Vol. 06, No. 12 | Jan-Abr/2018

https://www.etui.org/Topics/Health-Safety-working-conditions/HesaMag/The-future-of-work-in-the-digital-era
https://www.etui.org/Topics/Health-Safety-working-conditions/HesaMag/The-future-of-work-in-the-digital-era
https://www.ufmg.br/revistaufmg/downloads/23/03_Cardoso,Ana_DireitoDesconexao_pags62a85.pdf
https://www.ufmg.br/revistaufmg/downloads/23/03_Cardoso,Ana_DireitoDesconexao_pags62a85.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ha/v10n21/20619.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-7183&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-7183&lng=en&nrm=iso
http://www.ilclivrosdigitais.com/index.php/ilcld/catalog/book/14
http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Economias_do_compartilhamento_e.pdf
http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Economias_do_compartilhamento_e.pdf
http://links.jstor.org/sici?sici=0002-9602(197305)78%3A6%3C1360%3ATSOWT%3E2.0.CO%3B2-E
http://links.jstor.org/sici?sici=0002-9602(197305)78%3A6%3C1360%3ATSOWT%3E2.0.CO%3B2-E
https://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/5336


http://www.sbsociologia.com.br/revista/index.php/RBS/article/view/237/176
 Nascimento, L.F.A Sociologia Digital: um desafio para o século XXI. Sociologias, Porto Alegre,

ano 18, no 41, jan/abr 2016, p. 216-241. http://www.scielo.br/pdf/soc/v18n41/1517-4522-soc-18-
41-00216.pdf

Sessões 9 e 10 – Disputas em torno dos usos e do controle sobre a internet

 Castells, M. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da internet. 1. ed. Rio de
Janeiro: Zahar, 2013.

 Software studies: a lexicon / edited by Matthew Fuller. The MIT Press Cambridge, Massachusetts
London,  Englandhttps,  2003.
https://www.researchgate.net/publication/46283070_Software_Studies_a_lexicon

 Comissão  Europeia.  Regulamento  Geral  sobre  a  Proteção  de  Dados.  Bruxelas,  2016,  88  p.
Disponível em:
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

 Brasil, Marco regulatório: 2016 https://www.youtube.com/watch?v=Vlb-XjqQrLQ     e 2018 
              https://www.youtube.com/watch?v=aikByUHsbgI

 Gajanigo, P. R.; Souza, R. F. Manifestações sociais e novas mídias: a construção de uma cultura
contra-hegemônica.  Caderno  CRH,  v.  27,  n.  72,  2014,  p.  577-592.  Disponível  em:
http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v27n72/09.pdf

Sessão 11 - Terceiro momento de discussão e preparação da produção textual coletiva – leituras e
discussões sobre os trabalhos realizados

Sessões 12 e 13 - Igualdades e desigualdades: para além da fratura numérica entre pessoas e países 

 Bretas, M. B. A. S. Estudo  sobre jovens internautas de Belo Horizonte. Tese de doutorado em
Ciência da Informação da Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas
Gerais, 2000, 232 p. Disponível em:
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/EARM-74HPK5/tese.pdf?
sequence=1

 Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) Las TIC’s para el crecimiento y
la igualdade: renovando las estratégias de la sociedade de la información. Terceira Conferencia
Ministerial sobre la sociedade de la información de América Latina y el Caribe. Lima 21 a 23
noviembre de 2010. 114 p.  Disponível em:
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2971/1/S2010807_es.pdf

 Dijk, J. A. G. M. V. Inequalities in the network society. In: Orton-Johson, K. and PRIOR, N.
Digital 
Sociology:  critical  perspectives.  London:  Palgrave  Macmillan,  2013.  P.105-124.  E-book.
Disponível em: https://ris.utwente.nl/ws/portalfiles/portal/5599908

 Organização das Nações Unidas (ONU). Medição de TIC e gênero: uma avaliação. 2017. 82 p.
Disponível em:
https://nic.br/media/docs/publicacoes/8/medicao_de_tic_e_genero_uma_avaliacao.pdf

Sessões 14 e 15 – Discussões finais dos trabalhos

Bibliografia complementar 

 Amorin, H., As teorias do trabalho imaterial: uma reflexão crítica a partir de Marx.  Cad. CRH.
2014, vol.27, n.70 p. 31-45. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ccrh/v27n70/03.pdf
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 Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) Les femmes et  l’économie
numérique Franchir le seuil de l’inégalité XII Conférence régionale sur les femmes de l'Amérique
Latine et des Caraïbes. Synthèse 74 p. Disponível em: 
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/16563/S2013530_fr.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

 Comissão Europeia Comunicação da comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões: uma agenda europeia para a economia
colaborativa. Bruxelas, 2016, 18p. Disponível em:
file:///c:/users/anacl%c3%a1udia/downloads/
com_2016_356_f1_communication_from_commission_to_inst_pt_v2_p1_851616.pdf

 Dornelles, J. Planeta Terra, Cidade Porto Alegre: uma etnografia entre internautas. Dissertação de
mestrado em Antropologia Social.  Universidade Federal do Rio Grande do Sul,  Porto Alegre,
2003.

 Silveira, S. A. da. Exclusão Digital: a miséria na era da informação.  São Paulo: Ed. Fundação
Perseu Abramo, 2001.

 materiais sobre fake News: 
 Internet, eleições e democracia: o uso das redes sociais digitais por Marcelo Freixo na campanha

de  2012  para  a  Prefeitura  do  Rio  de  Janeiro  (25p)
file:///C:/Users/AnaCl%C3%A1udia/Downloads/68-Texto%20principal%20do%20artigo-97-1-
10-20171220.pdf

 Do voto útil ao Nordeste: sete dias em grupos pró-Bolsonaro no WhastApp 
 https://www.cartacapital.com.br/politica/sete-dias-dentro-dos-grupos-de-bolsonaro-no-whastapp?  

utm_campaign=newsletter_rd_-_12102018&utm_medium=email&utm_source=RD+Station
 Conselho do TSE mira WhatsApp contra circulação de fake news
 https://www.gazetaonline.com.br/noticias/politica/eleicoes_2018/2018/10/conselho-do-tse-mira-  

whatsapp-contra-circulacao-de-fake-news-1014152214.html

Vídeos:
https://www.canal-u.tv/video/fmsh/entretien_avec_manuel_castells.31407

 Evangelista,  R.;  Zanatta,  R.  Internet  ameaçada:  adeus  ao otimismo ingênuo.  Outras  Palavras,
publicado  em  22  de  agosto  de  2016. Disponível  em:  https://www.youtube.com/watch?
v=LY3gcYvUY7M . Acesso em: 10/07/2017

 Nós da Comunicação. O que é Web 2.0? Publicado em 27 de outubro de 2008.  Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=jrREaLHuXGE Acesso em: 10/07/2017

 Zanatta, R. Uberização do Trabalho. TV GGN, publicado em 6 de abril de 2017.  Disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=rTBX610x3i8 Acesso em: 10/07/2017.

 Gonçalves, R. Vida Cotidiana e Internet das Coisas, Canal FACAMP, Publicado em 8 de mai de
2015.  Disponível  em:  https://www.youtube.com/watch?v=357K1H-0OLg.  Acesso  em:
10/07/2017. 

 Lançamento do livro Uberização: a nova onda do trabalho precarizado, de Tom Slee. Debate com
Ricardo  Abramovay,  Eliane  Lucina  Ludmila  e  Costhek  Abilio  mediado  por  João  Peres.
Transmitido  ao  em  24  de  out  de  2017.  Disponível  em:  https://www.youtube.com/watch?
v=HA31vnKUmFA Acesso em: 10/07/2017

 Roda Viva Castells - https://www.youtube.com/watch?v=TaXeu4k4OJE
 "La  démocratie  et  le  numérique  |  eric  badouel  |  TEDxLorient"  sur  YouTube

https://youtu.be/MeF3Kin-_Uw
 Digital  Labor  :  travail,  technologies  et  conflictualités  Antonio  Casilli  https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-01145718/document
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