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A disciplina investiga os estilos de vida da sociedade contemporânea através das diversas 

formas de gosto e práticas de consumo adotadas na sua busca de sentido, no plano 

individual e coletivo.  Na sua conjuntura atual, a partir da multiplicação das redes sociais, 

as sociedades atravessam um estágio de profunda distopia provocado pela desinformação 

e pela disseminação da mentira que colocam em risco a democracia e a civilidade da vida 

coletiva. A desinformação e a mentira são formas de manipulação que colocam o 

indivíduo sobretudo a serviço de interesses mercadológicos e políticos escusos. O 

problema se torna mais sério quando pesquisas confiáveis revelam que informações 

falsas, quase sempre baseadas em antagonismos ideológicos, são difundidas com mais 

rapidez, extensão, profundidade e amplitude em todas as categorias do que informações 

verdadeiras. Ou seja, o falso ganha em 70% sobre o verdadeiro. Diante desse quadro, esta 

disciplina irá delinear criticamente os efeitos dessa conjuntura em três grandes eixos 

comunicacionais e semióticos: o da cultura, da política e da ciência.  
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