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Ementa: 

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, nos planos 

individual e coletivo. As fundamentações semióticas da análise do discurso, da interação 

e da comunicação darão escopo teórico e metodológico às abordagens. No enfoque do 

semestre,  toma-se o trabalho como prática de vida central para a sociedade, atividade 

que tem sofrido muitas mudanças de contexto, tais como novas tecnologias digitais, 

impulso ao empreendedorismo, economia criativa, da experiência e do 

compartilhamento, novas regulamentações das relações entre empregado e 

empregador. Esse cenário traz a necessidade de desenvolvimento de novas 

competências, que constrastam com a pouca capacitação da maior parte dos cidadãos. 

Problematiza-se ideias em circulação e debate, tais como diversidade e inclusão, combate 

ao idadismo, meritocracia, employer branding, consequências da informalidade e 

precarização, entre outras, em análises que visam identificar as proposições de valores 

nas narrativas sobre o trabalho midiatizadas no contemporâneo, encontrando seus 

efeitos de sentido e implicações no social. As avaliações consideram seminários e artigos 

desenvolvidos pelos alunos.  
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