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GRUPOS TEMÁTICOS DO CBCS 2019 
 
No CONGRESSO BRASILEIRO CIÊNCIA E SOCIEDADE (CBCS 2019), as apresentações e discussões 
dos trabalhos de pesquisa ocorrerão em sessões coordenadas, denominadas Grupo Temático 
(GT), no dia 5 de outubro de 2019, das 14h às 18h, nas salas do Anexo II do Centro Universitário 
Santo Agostinho. Os anais (proceedings) do CBCS 2019 serão digitais, sendo identificados 
digitalmente pelo ISBN (International Standard Book Number) e DOI (Digital Object Identifier), 
os mais conhecidos identificadores de livros, revistas, periódicos e obras eletrônicas acadêmicos 
e científicos do mundo. PREMIAÇÃO: o melhor trabalho de cada GT do CBCS 2019, indicado 
formalmente pelos coordenadores/as de GTs, será publicado em E-book, com ISBN próprio. O 
referido E-Book será disponibilizado, também, no site de publicações científicas e acadêmicas 
do UNIFSA (http://www4.fsanet.com.br/revista/).  
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Os processos sociais contemporâneos se configuram em um contexto marcado pelo 
crescente atravessamento entre o campo midiático e outros campos sociais, em 
dinâmicas que se materializam em práticas de instituições, organizações e atores sociais, 
especialmente no âmbito da internet. Conforme nos diz Braga (2015, p. 20), “quando 
observamos as lógicas de quaisquer processos sociais, é relevante compreendê-las em 
sua dinâmica — sua origem, sua institucionalização, os processos de sua 
transformação”; assim, de acordo com o autor, ao observarmos os processos midiáticos 
contemporâneos, é possível perceber a conformação de novos procedimentos 
experimentais engendrados por diversos setores sociais cujas marcas estão 
disseminadas na sociedade e presente na construção dos sujeitos e subjetividades. A 
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mídia e suas tecnologias correlatas são encaradas como instâncias que afetam a 
conformação de sociabilidades, linguagens, formas de ser e de existir no mundo. Deste 
modo, no GT “Mídia, subjetividades e processos sociais”, discutiremos as relações e 
transformações em curso acerca dos processos midiáticos na atualidade a partir de 
estudos de casos e/ou bibliográficos que privilegiem a análise de processos e práticas 
comunicacionais e sua relação com outras áreas do conhecimento, estudos de interface 
entre mídia e subjetividades, midiatização e processos sociais, produção, circulação e 
recepção de mensagens na sociedade contemporânea. 
Palavras-chave: Mídia; Subjetividades; Processos sociais. 
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