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APRESENTAÇÃO 

A Conferência Internacional Cultura Global e Cosmopolitismo Estético 
é organizada pelo grupo de pesquisa Cosmopolitismos Juvenis no 
Brasil, em parceria com o Ministério da Cultura e Comunicação da 

França, o Gemass da Université de Paris, a ESPM e o Sesc SP, com apoio do 
Consulado de Israel.

A proposta da conferência é discutir os significados da globalização 
cultural, os seus efeitos mecânicos e de hibridização, e as suas 
consequências cosmopolitas, a partir da perspectiva da cultura global 
e suas injunções nas práticas sociais. Em particular, pretende explorar 
e especificar as características estéticas e os fundamentos das culturas 
cosmopolitas e translocais, explicar como e em que condições os aspectos 
estéticos de produção e recepção são importantes para a construção de 
culturas cosmopolitas. 

Trata-se do primeiro evento sobre cosmopolitismo estético na América 
Latina, assim como a primeira oportunidade de encontro desses 
pesquisadores internacionais na região, o que permite a abertura de um 
diálogo sobre as discussões do tema, que passa a incluir as questões 
específicas do contexto latinoamericano. 

A programação apresenta de forma inédita os resultados conquistados 
em cada localidade até o momento pela pesquisa global “Aesthetic 
Cosmopolitanism and Global Culture”, que visa entender como os jovens 
no Brasil, na França, e em Israel consomem cultura global e constroem 
suas representações do outro. 

O evento trará palestras, mesas redondas, atividades metodológicas, 
sessões temáticas e apresentação de livro. Nos dias 8 e 9 de novembro, 
acontece a pré-conferência no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc, 
com palestras e atividades metodológicas. No dia 10 ocorre a abertura da 
conferência, com palestras, mesas redondas e apresentação de livro no 
Sesc Vila Mariana e no dia 11 o último dia de mesas redondas e sessões 
temáticas novamente no CPF Sesc.

Os resultados das pesquisas e o material da conferência podem ser 
consultados e acompanhados pelo site www.cosmocult.com.br  

PRESENTATION

T   he Global Culture and Aesthetic Cosmopolitanism International 
Conference is organized by the research group Youth Cosmopolitanisms 
in Brazil, in partnership with the Ministry of Culture and 

Communication of France, the Gemass of the University of Paris, ESPM and 
Sesc SP, with the support of the Israel Consulate.

The proposal of the conference is to discuss the meanings of cultural 
globalization, its mechanical effects and hybridization, and its cosmopolitan 
consequences, from the perspective of global culture and its injunctions in 
social practices. In particular, it aims to explore and specify the aesthetic 
features and the foundations of cosmopolitan and translocal cultures, to 
explain how and under which conditions the aesthetic aspects of production 
and reception are important for the construction of cosmopolitan cultures.

This is the first event on aesthetic cosmopolitanism in Latin America, as well 
as the first opportunity of a meeting of these international researchers in 
the region, allowing the opening of a dialogue for discussions on this theme, 
which shall include the specific issues of the Latin American context.

The program presents for the first time the results achieved in each location 
so far by the global research “Aesthetic Cosmopolitanism and Global 
Culture”, which aims to understand how young people in Brazil, France, and 
Israel consume global culture and build their representations of the other.

The event will bring lectures, roundtables, methodological activities, 
thematic sessions and book presentation. On the 8 and 9 November, the 
pre-conference takes place in the Center for Research and Training of Sesc, 
with methodological activities and lectures. On the 10th is the opening of 
the conference, with lectures, round tables and a book presentation at Sesc 
Vila Mariana and on the 11th is the last day of round tables and thematic 
sessions again at CPF Sesc.

The results of the researches and conference materials can be viewed and 
followed through the website www.cosmocult.com.br 



 

O grupo de pesquisa Cosmopolitismos Ju-
venis no Brasil foi criado e certificado no 
CNPq em maio de 2015 pela pró-reitoria 

da ESPM, a partir da parceria criada entre o gru-
po de pesquisadores da ESPM, Viviane Riegel, Re-
nato Mader, Wilson Bekesas e Joana Pellerano, 
o GEMASS (Grupo de Estudos e Métodos em Ci-
ências Sociais da Université de Paris Sorbonne), 
pelo pesquisador Vincenzo Cicchelli, o Ministério 
de Cultura e Comunicação da França, pela pes-
quisadora Sylvie Octobre, a University of Haifa, 
pela pesquisadora Tally Katz-Gerro, e o Centro de 
Pesquisa e Formação do Sesc São Paulo.

A partir dessa parceria, criou-se uma opor-
tunidade para a ESPM desenvolver um 
projeto de pesquisa de escopo interna-

cional, com comparação com a França e com Is-
rael, assim como para desenvolver um trabalho 
conjunto com o Sesc, para a aplicação da pesqui-
sa no Brasil, inicialmente em São Paulo, com a 
participação de mais de 250 jovens de 9 unida-
des do Sesc na cidade. 

Dentro da ESPM, o projeto também foi in-
tegrado pelo CAEPM, Centro de Altos Es-
tudos da ESPM, com auxílio financeiro 

para a realização do projeto Consumo Cultural 
Híbrido Juvenil, realizado entre agosto de 2015 
e junho de 2016, que teve como principal criação 
uma ferramenta metodológica em forma de jogo 
interativo em duas versões, uma física e uma di-
gital. O desenvolvimento do jogo teve apoio in-
telectual da equipe do GameLab da ESPM, com 
coordenação de Mauro Berimbau e desenvolvi-
mento pelos graduandos Bruno Exner e Raphael 
Missiatto. O protótipo do jogo em papel foi testa-
do em 2016 com mais de 100 jovens em quatro 
unidades do Sesc, e tem suas duas versões lan-
çadas nessa conferência. 

Da ESPM para o mundo:  
um encontro com uma visão cosmopolita

Para a ESPM, esse grupo de pesquisa repre-
senta tanto a possibilidade das parcerias 
internacionais e com o Sesc, da integra-

ção de diferentes áreas da instituição, quanto o 
avanço da compreensão de fênomenos relacio-
nados aos sujeitos jovens no Brasil, suas práticas 
de consumo cultural e sua conexão com diferen-
tes visões de mundo.

Todos esses encontros culminam na re-
alização dessa conferência, integrando 
pesquisadores brasileiros, uruguaios, eu-

ropeus, canadenses, australianos, e israelenses. 
Esse evento também tem a participação dos en-
volvidos no processo de construção da pesquisa 
no Brasil, da ESPM e do Sesc, e do público em 
geral, interessado em dialogar sobre as questões 
relacionadas ao cosmopolitismo estético e à cul-
tura global. Estimamos que a partir desses dife-
rentes olhares possa ser construída uma visão 
cosmopolita, como um início de uma discussão 
que pode contribuir signitificativamente para 
nosso mundo plural.  



 

gico. Mas não é tão comum referir-se a 
uma “cultura global” sem incorrer na ideia 
– problemática, diga-se de passagem - da 
homogeneização, quando, ao contrário, a 
diversidade cultural é o elemento comum 
planetariamente preponderante.
A globalização coloca a ideia de unicidade. Po-
rém, é a existência vívida da diversidade que traz 
a garantia mínima de unidades sociais porta-
doras de alguma especificidade, a exemplo das 
identidades, da ideia de nação e de povo. Como 
disse o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro: 
“A diversidade de modos de vida humanos é uma 
diversidade dos modos de nos relacionarmos 
com a vida em geral. A vida vive da diferença; 
toda vez que uma diferença se anula, há morte. 
O coração da realidade supõe e afirma a diversi-
dade. A identidade cultural é uma consequência, 
não uma causa da diversidade cultural.”

O debate que envolve globalização e diversidade 
no momento atual, especialmente na esfera do 

The research group Youth Cosmopolitanis-
ms in Brazil was established and certified 
at CNPq in May 2015 by ESPM´s pro-rector, 

based on the partnership created between the 
group of researchers from ESPM, Viviane Riegel, 
Renato Mader, Wilson Bekesas and Joan Pellera-
no, the GEMASS (Group of Study and Methods in 
Social Sciences of the University of Paris Sorbon-
ne), through the researcher Vincenzo Cicchelli, 
the Ministry of Culture and Communication of 
France, through the researcher Sylvie Octobre, 
the University of Haifa, through the researcher 
Tally Katz-Gerro, and the Center for Research and 
Formation of the Sesc São Paulo.

From this partnership, an opportunity was 
created for ESPM to develop a research pro-
ject of international scope, with a compari-

son with France and Israel, as well as to develop 
a joint work with Sesc, for the application of the 
research in Brazil, initially in São Paulo, with the 
participation of over 250 young people from 9 
Sesc´s facilities in the city.

Within ESPM, the project was also inte-
grated by CAEPM, Center for Higher 
Studies of ESPM, with financial assis-

tance for the development of the project You-
th´s Hybrid Cultural Consumption, conducted 
between August 2015 and June 2016, which had 
as its main creation a methodological tool in the 
form of an interactive game in two versions, one 
physical and one digital. The development of the 
game had intellectual support of the team from 
ESPM´s GameLab, coordinated by Mauro Berim-
bau and developed by undergraduate students 
Bruno Exner and Raphael Missiatto. The proto-
type of the game in paper was tested in 2016 with 
more than 100 young people in four of Sesc´s fa-
cilities, and has its two versions released during 
this conference.

From ESPM to the world: 
an encounter with a cosmopolitan vision

For ESPM, this research group is the possi-
bility of international and Sesc´s partner-
ships, the integration of different areas of 

the institution, and the advance of the unders-
tanding of phenomena related to young people 
in Brazil, their cultural consumption practices 
and their connection with different worldviews.

All these encounters culminate in this 
conference, integrating Brazilian, Uru-
guayans, Europeans, Canadians, Austra-

lians and Israelis´ researchers. This event also 
has the participation of those involved in the 
research building process in Brazil, from ESPM 
and from Sesc, and the general public, interested 
into dialoguing about issues related to aesthetic 
cosmopolitanism and global culture. We estima-
te that from these different perspectives a cos-
mopolitan vision can be built, as a beginning of 
a discussion that can contribute significantly to 
our plural world.

Marcos Amatucci
Research ś Pro-rector of ESPMló



 

 

Convivências cosmopolitas

Faz algumas décadas que a palavra globa-
lização se tornou um conceito-chave de 
compreensão do mundo e um vocabulário 

comum, presente na linguagem cotidiana. Mui-
tos aspectos da realidade agora se encontram 
adjetivados: fala-se em “sociedade global”, “eco-
nomia global” e “cidades globais” – e a força mo-
triz do que é global está na economia capitalista 
e no avanço tecnológico. Mas não é tão comum 
referir-se a uma “cultura global” sem incorrer na 
ideia – problemática, diga-se de passagem - da 
homogeneização, quando, ao contrário, a diver-
sidade cultural é o elemento comum planetaria-
mente preponderante.

A globalização coloca a ideia de unicidade. 
Porém, é a existência vívida da diversida-
de que traz a garantia mínima de unida-

des sociais portadoras de alguma especificidade, 
a exemplo das identidades, da ideia de nação e 
de povo. Como disse o antropólogo Eduardo 
Viveiros de Castro: “A diversidade de modos de 
vida humanos é uma diversidade dos modos de 
nos relacionarmos com a vida em geral. A vida 
vive da diferença; toda vez que uma diferença se 
anula, há morte. O coração da realidade supõe 
e afirma a diversidade. A identidade cultural é 
uma consequência, não uma causa da diversida-
de cultural.”

Odebate que envolve globalização e di-
versidade no momento atual, especial-
mente na esfera do consumo, remete a 

entender o que é plural, comum e específico re-
lativamente às inúmeras sociedades humanas. E 
remete às transformações sociais que permitem 
novas indagações sobre a existência. Uma linha 
de indagações que surge dessa confluência se 
volta para o pensamento e o viver cosmopolita.

Ocosmopolitismo se traduziria, assim, 
em um modo de ser que vincula a iden-
tidade à experiência da alteridade e ao 

compartilhamento de um imaginário sociocul-
tural transnacional. Nessa junção, é pertinente 
verificar seus traços constituintes. O “ser cosmo-
polita” talvez não seja tanto um projeto ou uma 
situação já dada, mas sim uma possibilidade e 
um processo, que, como tais, solicitam estudo e 
reflexão.

Écom esse intuito que o Sesc realiza, em par-
ceria com a Escola Superior de Propaganda 
e Marketing – ESPM, o Ministério da Cultura

Ao trabalhar na área da cultura e da educa-
ção permanente como um meio de con-
tribuição para a melhoria da sociedade, 

o Sesc se mantém atual e aberto ao novo, cum-
prindo sua missão como instância de democrati-
zação dos valores republicanos. Em nossos equi-
pamentos socioculturais, a diversidade nacional 
e internacional está presente, com artistas e 
profissionais das mais variadas áreas do conhe-
cimento, compartilhando espaços que prezam 
pela convivência cosmopolita. 

Acreditamos que propiciar encontros dessa 
natureza alimentam o respeito, a reflexão 
e o entendimento sobre o mundo social 

que não cessa de transformar-se, tendo em con-
ta sua realidade, especificidade e multiplicidade 
constituintes.

Danilo Santos de Miranda
Diretor Regional do Sesc São Paulo

e Comunicação da França, e o GEMASS da Uni-
versidade de Paris, com apoio do Consulado de 
Israel, a Conferência Internacional Cultura Glo-
bal e Cosmopolitismo Estético. O encontro reú-
ne pesquisadores que se dedicam a entender os 
elementos do cosmopolitismo que se desenha 
contemporaneamente.



 

O debate que envolve globalização e diversidade 
no momento atual, especialmente na esfera do 
consumo, remete a entender o que é plural, co-
mum e específico relativamente às inúmeras so-
ciedades humanas. E remete às transformações 
sociais que permitem novas indagações sobre a 
existência. Uma linha de indagações que surge 
dessa confluência se volta para o pensamento e 
o viver cosmopolita.

O cosmopolitismo se traduziria, assim, em um 
modo de ser que vincula a identidade à experiên-
cia da alteridade e ao compartilhamento de um 
imaginário sociocultural transnacional. Nessa 
junção, é pertinente verificar seus traços cons-
tituintes. O “ser cosmopolita” talvez não seja 
tanto um projeto ou uma situação já dada, mas 
sim uma possibilidade e um processo, que, como 
tais, solicitam estudo e reflexão.

Faz algumas décadas que a palavra globalização 
se tornou um conceito-chave de compreensão 
do mundo e um vocabulário comum, presente 
na linguagem cotidiana. Muitos aspectos da rea-
lidade agora se encontram adjetivados: fala-se 
em “sociedade global”, “economia global” e “ci-
dades globais” – e a força motriz do que é global 
está na economia capitalista e no avanço tecno-
lógico. Mas não é tão comum referir-se a uma 
“cultura global” sem incorrer na ideia – proble-
mática, diga-se de passagem - da homogeneiza-
ção, quando, ao contrário, a diversidade cultural 
é o elemento comum planetariamente prepon-
derante.

A globalização coloca a ideia de unicidade. Po-
rém, é a existência vívida da diversidade que traz 
a garantia mínima de unidades sociais porta-
doras de alguma especificidade, a exemplo das 
identidades, da ideia de nação e de povo. Como 
disse o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro: 
“A diversidade de modos de vida humanos é uma 
diversidade dos modos de nos relacionarmos 
com a vida em geral. A vida vive da diferença; 
toda vez que uma diferença se anula, há morte. 
O coração da realidade supõe e afirma a diversi-
dade. A identidade cultural é uma consequência, 
não uma causa da diversidade cultural.”

to the social transformations that allow new 
questions about existence. A line of questions 
that arises from this confluence is directed to the 
cosmopolitan thinking and living.

Cosmopolitan conviviality

Afew decades ago the word globalization 
has become a key concept for understan-
ding the world and a common vocabulary, 

present in everyday language. Many aspects of 
reality now are adjectival: we talk of a “global so-
ciety”, “global economy” and “global cities” - and 
the driving force of what is global is in the capi-
talist economy and technological advancement. 
But it is not so common to refer to a “global cul-
ture” without incurring into the idea - problema-
tic, by the way – of homogenization, when, on 
the contrary, cultural diversity is the planetary 
preponderant common element.

Globalization brings the idea of unity. 
However, it is the vivid presence of diver-
sity that brings the minimum guarantee 

of social units, carriers of some specificity, like 
identities, the idea of nation-state and people. 
As the anthropologist Eduardo Viveiros de Cas-
tro said: “The diversity of human ways of life is 
a diversity of modes of relating to life in general. 
Life lives of difference; every time a difference is 
annulated, there is death. The heart of reality su-
pposes and affirms diversity. Cultural identity is a 
consequence, not a cause of cultural diversity. “

The debate surrounding globalization and 
diversity at the present moment, espe-
cially in the sphere of consumption, refers

Cosmopolitanism would be translated, 
then, in a way of being that binds the 
identity to the experience of alterity and 

the sharing of a transnational sociocultural ima-
ginary. At this junction, it is pertinent to verify its 
constituent features. The “cosmopolitan being” 
is perhaps not so much a project or an already 
given situation, but a possibility and a process, 
which, as such, demand study and reflection.

It is with this pursuit that Sesc conducts, in 
partnership with the School of Advertising 
and Marketing – ESPM, the Ministry of Culture 

and Communication of France and the GEMASS 
of the University of Paris, with support from the 
Consulate of Israel, the International Conference 
Global Culture and Aesthetic Cosmopolitanism. 
The meeting brings together researchers who are 
dedicated to the understanding the elements of

Working in the field of culture and per-
manent education as a means of con-
tributing to the improvement of socie-

ty, Sesc remains current and open to the new, 
fulfilling its mission as a democratization ins-
tance of republican values. In our socio-cultural 
facilities, national and international diversity is 
present, with artists and professionals from di-
fferent fields of knowledge, sharing spaces that 
value the cosmopolitan conviviality.

We believe that providing encounters of 
this nature feed respect, reflection and 
understanding of the social world that 

does not stop to transform itself, taking into ac-
count its constituent reality, specificity and mul-
tiplicity.um processo, que, como tais, solicitam 
estudo e reflexão.

Danilo Santos de Miranda
Diretor Regional do Sesc São Paulo

cosmopolitanism that is designed contempora-
neously. the social transformations that allow 
new questions about existence. A line of ques-
tions that arises from this confluence is directed 
to the cosmopolitan thinking and living.



 

08/11 — 14h30-16h

Política Cultural e Consumo Cultural
Cultural Policy and Cultural Consumption

Sylvie Octobre e Tally Katz Gerro 

Uma discussão sobre questões teóricas e 
recentes pesquisas empíricas relacionadas às 
propostas de políticas culturais e as formas de 
consumo cultural no contexto global.

A discussion of theoretical issues and recent 
empirical research related to the proposals 
of cultural policy and the forms of cultural 
consumption in the global context.

09/11 — 10hs-11h30

Cultura Global – música e discos de vinil 
Global Culture – music and vinyl

Ian Woodward e Dominik Bartmanski 

Questões teóricas e recentes pesquisas 
relativas ao consumo de música e de 

O projeto Cosmopolitismos Juvenis no Brasil 
desenvolveu ferramentas metodológicas para 
a aplicação da pesquisa internacional com 
jovens no contexto brasileiro. O objetivo é que 
os participantes experimentem as 4 diferentes 
ferramentas nas respectivas áreas temáticas 
exploradas no projeto.

The Youth cosmopolitanisms in Brazil project 
has developed methodological tools for the 
application of the international research with 
young people in the Brazilian context. The goal is 
that participants experience the 4 different tools 
in each thematic area explored in the project:

• Consumo cultural híbrido (jogos de 
carta e digital) – Wilson Bekesas 

• Cultura global/identidades culturais 
(Mapas) – Renato Mader 

• Marcas e Alimentos – consumo 
global e local (dinâmicas digitais e de 
experimentação) – Joana Pellerano 

• Cidadania e Imigração (Fotos e 
representações) – Viviane Riegel

cultura material; uma discussão sobre o 
consumo de vinil e sua inserção no contexto 
contemporâneo digital e global.

Theoretical issues and recent research on 
consumption of music and material culture; a 
discussion on the use of vinyl and its insertion in 
the digital and global contemporary context.

09/11 11hs às 12h30 

Atividade para educadores Sesc 
Juventudes
Activity for Sesc Juventudeś educators

Vincenzo Cicchelli

Cosmopolitismo, cultura global e jovens 

Cosmopolitanism, global cutlre and young 
people 

09/11 — 15h-18h30

Atividades metodológicas
Methodological activities 

PROGRAMAÇÃO - SCHEDULE  -  Workshops | 8 e 9 Novembro — Sesc CPF

São Paulo, 8-11 Novembro 2016 www.cosmocult.com.br

Global Culture and 
Aesthetic Cosmopolitanism

International Conference  
Cultura Global e

Cosmopolitismo Estético

Conferência Internacional



 

PROGRAMAÇÃO - SCHEDULE  -  Conferência | 10 Novembro — Sesc Vila Mariana

São Paulo, 8-11 Novembro 2016 www.cosmocult.com.br

Global Culture and 
Aesthetic Cosmopolitanism

International Conference  
Cultura Global e

Cosmopolitismo Estético

Conferência Internacional

10/11 — 10h - 10h30

Abertura da Conferência
Conference Opening

Sesc - Danilo Santos de Miranda, 
Diretor Regional do Sesc São Paulo

ESPM – Marcos Amatucci, 
Pró-Reitor de Pesquisa ESPM

10/11 — 10h30 - 13h

Apresentação Pesquisa Cosmopolitismo 
Estético e Cultura Global
Presentation of the Cosmopolitanism 
Aesthetic and Global Culture Research

Vincenzo Cicchelli, Sylvie Octobre, 
Viviane Riegel, Tally Katz-Gerro 

Essa sessão apresentará a base da construção 
do projeto internacional Cosmopolitismo 
Estético e Cultural Global, com sua aplicação na 
França, no Brasil e em Israel.

This session will present the basis of the 
construction of the international project Aesthetic 
Cosmopolitanism and Global Culture, with its 
application in France, Brazil and Israel.

10/11 — 14h30 - 15h30

Palestra Cosmopolitismo Estético
Lecture Aesthetic Cosmopolitanism 

Motti Regev 

Essa palestra será conduzida pelo pesquisador 
israelense, com a discussão dos temas, 
assuntos e conceitos relacionados ao 
Cosmopolitismo Estético.

This lecture will be conducted by the  
Israeli researcher, with the discussion of topics, 
issues and concepts related to  
Aesthetic Cosmopolitanism.

10/11 — 15h45 - 18h15

Sessão Cosmopolitismo Estético e Música 

Session Aesthetic Cosmopolitanism  
and Music

Serge Lacasse, Sophie Stévance, Antoinette 
Kuijlaars, Michael Spanu, Jean-Marie Seca 

Essa sessão apresentará propostas de pesquisas 
realizadas na área musical relacionadas ao 
cosmopolitismo estético. 

This session will present research proposals 
made in music studies, related to aesthetic 
cosmopolitanism.

10/11 — 18h30 - 19h30

Coquetel e Apresentação do Livro 
Cocktail and Book Presentation 

“Pluriel et commun. Sociologie d’un  
monde cosmopolite.”

 
Vincenzo Cicchelli



 

PROGRAMAÇÃO - SCHEDULE  -  Conferência | 11 Novembro — Sesc CPF

São Paulo, 8-11 Novembro 2016 www.cosmocult.com.br

Global Culture and 
Aesthetic Cosmopolitanism

International Conference  
Cultura Global e

Cosmopolitismo Estético

Conferência Internacional

11/11 — 10h - 12h30

Sessão Cultura, abertura e 
cosmopolitismo
Session Culture, openness and 
cosmopolitism

Ian Woodward, Dominik Bartmanski,  
Anne Krebs 

Essa sessão apresentará discussões sobre 
abertura ao outro e cosmopolitismo na esfera 
cultural, com experiência na área musical e em 
exposições de museus.

This session will present discussions on  
openness to the other and cosmopolitanism in 
the cultural sphere, with experiences in 
music and museum exhibits.

 

11/11 — 15h - 18h

Sessões temáticas América Latina 
Thematic sessions Latin America
O projeto Cosmopolitismos Juvenis no Brasil 
explorou quatro diferentes áreas temáticas 
e promove sessões com a participação de 
participantes externos, com suas  
respectivas pesquisas. 

The Youth cosmopolitanisms in Brazil project 
explored 4 different thematic areas and is 
promoting sessions with the participation of 
external participants, with their own researches.

Consumo cultural híbrido
Hybrid cultural consumption

Wilson Bekesas e Renato Mader; Rosario 
Radakovich; Hélio Junqueira

Marcas e estilos de vida
Brands and lifestyles

Viviane Riegel; Anderson Moraes Castro  e 
Silva; Debora Yoshimoto e Hanna Bakor;  

Gabriela Castro e Castro

Alimentos e práticas de consumo 
Food and consumption practices

Ricardo Ferreira Freitas et. al; Krisciê Pertile  
e Julia S. Guivant; Paula Groehs Pfrimer 

Oliveira Stumpf; Talitha Alessandra Ferreira; 
Raquel Hadler 

Moderadora: Joana Pellerano

Cidadania e imigração 
Citizenship and immigration

Denise Cogo; Mauricio Nihil Oliveira; Liliane 
Dutra Brignol; Sofia Cavalcanti Zanforlin

Interculturalidade e mobilidade 
Interculturality and mobility

Priscilla Oliveira; Gabriela Targat; Hadriel 
Teodoro; Dayana Sabóia



 

Aesthetic Cosmopolitanism  
Research Project

FRANCE:
Vincenzo Cicchelli, GEMASS,  

Université de Paris
Sylvie Octobre, Ministère de la Culture et 

Communication de France; GEMASS

ISRAEL:
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The globalization of samba percussion:  
the reconfiguration of the legitimate ways 
of playing

Antoinette Kuijlaars, Centre Max Weber

The samba schools parade during the carioca 
carnival is a showcase for Brazil. It represents 
national culture, and seems to be a local culture, 
particular to Rio de Janeiro. However, not only 
do samba schools exist in most Brazilian cities, 
but also worldwide, and this culture has spread 

especially through the practice of percussions. 
The samba schools and bands which aim to 
reproduce the Brazilian way of playing are fond 
of workshops and masterclasses with famous 
Brazilian percussionists. Some of them got used 
to this activity and spend several months a 
year in Europe to teach percussions. The point 
is to examine the consequences of this culture 
globalization. Several studies have been realized 
about the modalities of the spread (Fléchet 
2013), and the appropriation (Chamone 2011; 
Vaillant 2013) of Brazilian music in Europe. 
In this article, we propose to think about 
what the globalization of samba percussion 
means for the “original” samba percussionists. 
This leads to consider the local effects of 
international socialization in the context of 
cultural globalization, which means, including 
the people who are directly and not directly 
socialized by these workshops. 
We consider the study of cultural practices 
a heuristic method to tackle this question. 
What are the consequences of this spread of 
samba on the modes of practicing percussion 
in Rio de Janeiro’s samba schools? How does 
the globalization of a local cultural practice 
influence this very local cultural practice? To 
analyze these questions, we will study the 
practical modalities of these workshop tours. 
We can notice the role played by the partners 
who organize them, as intermediaries between 
the Brazilian teachers and the European 
learners. Indeed, some of these classes are 
organized by and performed with European 
partners, whereas other partners are Brazilian 
musicians, trained in Brazil and living in Europe. 

In both cases the partners or/and the teachers 
specify what has to be played and taught to 
European people, by choosing the repertoire, 
the learning and playing methods, the 
instrumental techniques, etc., to the detriment 
of others. Knowing this, how does it influence 
the definition of the legitimate way of playing 
samba percussion? Returning in Brazil, we can 
observe the spread of these prescriptions of 
the “right way of playing”, depending on the 
prime socialization of the Brazilian teacher, his 
insertion on the samba school field, and the 
configuration of the workshop tour. On one 
side, it can be observed that the globalization 
of samba school percussions nurtures the 
trend that consists in a rationalization of know-
how transmission. On the other side, popular 
“on the job” practice can also be legitimated, 
through the acknowledgement provided by an 
international workshop tour. The socialization 
seems to play at different levels, and the 
globalization of culture provides an interesting 
“new” social situation, mixing class and 
national practices and cultures: maybe the 
most important isn’t about the foreignness, but 
about the class socialization.

What role for language in aesthetic 
cosmopolitanism? A case study of music 
reception in Paris.

Michael Spanu; Jean-Marie Seca,  
Université Lorraine

Following the discussion around aesthetic 
cosmopolitanism, this paper evaluated the role 

Apresentações  - Presentations 



 

of language in internalising cultural identities 
in the context of music globalisation. We 
surveyed 208 persons from 70 pop rock concerts 
in Paris. Depending on the language of the 
concert (i.e., English or French), we compared 
individual differences in three dimensions of 
music reception: unison singing, appraisal of 
the lyrics, and dancing. We found that English 
was positively associated with dancing, whereas 
French was positively associated with the 
appraisal of the lyrics. We found no evidence 
that language was associated with unison 
singing. Moreover, gender produced a recurrent 
and unexpected effect on our three variables, 
and sometimes interacted with the language of 
the concert. 

Aesthetic Cosmopolitanism and Expressive 
Isomorphism: The Case of Tanya Tagaq

Serge Lacasse, Université Laval

In September 2013, we had the opportunity 
to welcome the Inuit artist Tanya Tagaq to the 
studios of the Laboratoire audionumérique de 
recherche et de création (digital audio research 
and creation laboratory, Laval University), the 
LARC. During a period of 10 days Tanya Tagaq 
and her producer, Jesse Zubot, completed the 
production of her album Animisn, released on 
May 27, 2014. We are proud to have participated 
in the production of this project, not only 
because it won the 2014 Polaris Music prize and 
the 2015 Juno award for aboriginal album of the 
year, but also and most importantly because 
we had the opportunity to work very closely 

with the artist, and even participate directly 
in the production of the album. Specifically, 
this last step in the production required the 
additional recordings of voice and percussions 
and the final mixing of the album. This visit also 
allowed us to gain access to the audio files for 
research purposes, with the permission of the 
artists of course. In this context, our reflection 
will be about the aesthetic and poetic sides of 
Tanya Tagaq’s music by trying to place it in the 
worldwide musical scene. In order to reach this 
goal, I will try to shed some light on Tagaq’s 
practice with the help of two theoretical tools: 
on the one hand, cosmopolitism aesthetics 
(Regev 2013) and on the other, phonostylistics 
(Léon 2005; Lacasse 2010). I shall start by 
defining what I mean by ‘cosmopolitism 
aesthetics’ and then briefly describe the stylistic 
mixes that characterise Tagaq’s music, in 
particular having to do with the particularities 
of her vocal production. I will be able to 
more precisely characterize Tagaq’s musical 
practice, notably by nuancing the expressive 
isomorphism concept brought by Motti Regev 
(2013). I will illustrate my thoughts with many 
audio and video examples. 

Aesthetic Cosmopolitanism in the Studio: 
The Place of Contemporary Inuit Singer 
Tanya Tagaq in a Global World

Sophie Stévance, Université Laval

Tanya Tagaq is an Inuit artist — a singer and a 
painter who practices a form of throat singing 

called “katajjaq” in a pop-electro-experimental 
musical context. Like other Aboriginal and 
Inuit artists and writers, Tagaq claims a “right 
to modernity” through a process of cultural 
blending, by mixing local and borrowed 
elements. As in the case of Inuit singer Lucie 
Idlout (born 1978), for example, Tagaq defends 
her right “not to sound native” (Diamond 2002: 
25), all the while alluding to the history of her 
community. This claim (which also emerges 
in Scandinavia, Quebec or Inuit cultures) 
highlights a tension that exists between the 
general and the particular, because most of 
these cultures, while at the margins of great 
empires, are formed through the synthesis 
of influences. The methods of integrating 
elements of local (for example: throat singing) 
and western music (for example: technology) 
in Tagaq’s musical practice are indicative of 
the tensions that exist between the universal 
and the particular, the global and the local, 
the collective and the singular, and I believe 
that it is at the intersection of these polarities 
that Tagaq constructs her “signature style” 
(Desroches 2008). At the same time, Tagaq is 
representative of a generation of Aboriginal 
artists — all disciplines taken together — both 
committed to preserving its heritage and 
boosted by the transnational scale of its new 
artistic productions. This trend, which is not 
unique to the Indigenous scene — as illustrated 
by various artists around the world, such as 
guitarist I Wayan Balawan (Harnish 2013) — is 
best understood through the lens of aesthetic 
cosmopolitanism: “It is a process in which the 
expressive forms and cultural practices used 
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by nations at large, and by groupings within 
them, to signify and perform their sense of 
uniqueness, growingly comes to share large 
proportions of aesthetic common ground, 
to a point where the cultural uniqueness 
of each nation or ethnicity cannot but be 
understood as a unit within one complex 
entity, one variant in a set of quite similar—
although never identical—cases” (Regev 2013, 
3). Considering that Tagaq integrates Inuit 
throat singing in her shows and, especially, 
in her recordings, to what extent Tagaq can 
be considered as a cosmopolitan artist? For 
this paper, I will be focussing specifically on 
her work in the studio. Indeed, the recording 
studio is a transnational music production tool 
— a transnational space — whose equipment 
and conventions (Becker 1982) are relatively 
standardised and shared around the world. In 
September 2013, we had the opportunity to 
conduct a research-creation project involving 
ethnographic data collecting around the 
production of her latest album Animism. How 
aesthetic cosmopolitanism can help us better 
understand Tagaq’s practice in the studio, when 
considered here as a transnational space? In 
order to answer these questions I will focus 
on two main aspects of her work in the studio: 
1) collaborative practice, and 2) her use of 
technology. 1) Our observations allowed us not 
only to better understand the way she thinks 
and works in the studio, but also to approach 
the recording studio as a “microcosm”, which 
granted us a privileged access to Tagaq’s 
cosmopolitan universe. 2) In the same way, her 

use of multitrack recording and overdubbing 
techniques has allowed us to better understand 
her creative process. Thus, I will argue that 
her relationship with technology is the 
expression of aesthetic cosmopolitanism by 
the kinds and wealth of aesthetical and cultural 
exchanges that it offers (Portes 1999; 2001). 
As Motti Regev (2013: 9) puts it: “Central to 
the emergence and consolidation of aesthetic 
cosmopolitanism is the institutionalization 
of […] certain technologies of expression, as 
signifiers of a universal modernity […]. [For 
example,] musical art form[s] based on sound 
manipulation by recording machines, electric 
and electronic instruments, and amplification. 
The technologies at the heart of these forms 
render them culturally neutral, as it were”. In 
this paper, I would first like to present her use 
of multitrack recording and overdubbing in two 
of her albums (namely Sinaa, 2005, and Auk/
Blood 2008), and, secondly, I will describe the 
collaborative creative process during the mixing 
of Animism (Tagaq 2014) at the laboratoire 
audionumérique de recherche et de création 
(http://larc.oicrm.org, dir. Serge Lacasse). 
My goal is to forge a link between the studio 
space and cultural space, that is, to approach 
the recording studio as a transcultural space 
fostering exchanges that would otherwise be 
difficult to take place, leading to a peculiar 
expression of cosmopolitan aesthetics.

Culture, openness and cosmopolitanism

Louvre Abu Dhabi: a clash of 
cosmopolitanisms?

Anne Krebs; Franck Mermier, Musée du Louvre

The modern features of cosmopolitanism 
prevailing in the Gulf States –specifically in the 
United Arab Emirates -are marked by various 
hierarchical aspects, such as ethnic,  social, 
cultural as well as economic and professional 
status. These cosmopolitan realities confront 
the concept of the contemporary museum, 
which continues to be nurtured by the principle 
of ‘universalism’ and the ideal of cultural access 
for all. This paper examines the Louvre Abu 
Dhabi museum project and its relationship with 
the different forms of cosmopolitanism, which 
characterize Abu Dhabi, from social context 
to public policies, and discusses the notion 
of universality in the particular context of the 
creation of this museum.

Cultural cosmopolitanism and icons

Dominik Bartmanski,  
Technische Universität Berlin

Cosmopolitan openness as sense work. 
Feeling and the sensual as  
cosmopolitical domains

Ian Woodward, University of  
Southern Denmark
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Sessões temáticas América Latina
Thematic sessions Latin America

O projeto Cosmopolitismos Juvenis no Brasil 
explorou quatro diferentes áreas temáticas 
e promove sessões com a participação de 
participantes externos, com suas  
respectivas pesquisas. 
 
The Youth cosmopolitanisms in Brazil project 
explored 4 different thematic areas and is 
promoting sessions with the participation of 
external participants, with their own researches.

Marcas globais e estilos de vida

Do Rio de Janeiro à Marca Rio:  
sensações à beira mar 

Anderson Moraes Castro e Silva, 
INPI C. N. Sant´Anna, UERJ

O Rio de Janeiro, ao longo de sua história, tem 
sido a cidade brasileira mais recorrentemente 
escolhida para sediar eventos que cada vez 
mais a internacionalizam. Foi também a 
primeira cidade do mundo a receber o título 
de Patrimônio Cultural da Humanidade, 
conferido pela Unesco. Mas o Rio que chegou 
aos 450 anos em 2015 abriga 6.453.682 pessoas 
em seu território e convive com o aumento 
da exclusão social, da população de rua, da 
pobreza. Das mais variadas maneiras, cada uma 
destas pessoas agrega e, ao mesmo tempo, 
dissemina variados processos socioculturais. 
Entretanto, ainda que o Rio conte com um 

cenário natural de beleza indiscutível e 
moradores com um estilo de vida considerado 
informal, a construção da Marca Rio ocorre para 
além do processo histórico de imbricamento 
dessas duas dimensões. A Marca Rio é um 
fetiche autoexplicativo de metalinguagem e 
afetividade, que vive na memória de todos: 
sejam os cariocas da gema ou os brasileiros de 
todas as paragens.  Ao se guardar na memória 
uma marca, ao se lembrar de cor desta marca, 
inicia-se um processo de comunicação e cultura, 
que entrelaça sentimento e racionalidade, 
tendo como pano de fundo a construção da 
memória. É justamente no entrelaçamento 
do “jeito de ser carioca” com o processo de 
internacionalização da Marca Rio que se 
encontra o âmbito de nossa análise. Neste 
trabalho, vamos tratar da semântica da Marca 
Rio: um laboratório de experimentos, com 
suas cores, odores e sabores, diluídos em sua 
metáfora global, a cidade maravilhosa. Cidade 
que se mostrou capaz de revelar retratos do 
Brasil e dos brasileiros, além de oferecer uma 
análise em profundidade de nossa cultura, na 
condição de capital formal do país do século 
XVIII até meados do século XX, mas que perdura 
no imaginário internacional  como capital 
cultural do país, força de sua marca. 

Organizações sociais globais e suas marcas 
de interação para consumo

Debora Yoshimoto, ESPM-SP

A pesquisa “Cosmopolitismo jovem – Linha 
Marcas Globais, Estilos de Vida e Cidadania” tem 

como objetivo analisar o comportamento de 
marcas nas redes sociais, bem como a maneira 
que o público interage com as mesmas. Foi 
feita uma divisão em três grandes grupos i)
Marcas mais valiosas; ii) Marcas de luxo e iii) 
Organizações sociais. As três organizações 
internacionais selecionadas para a pesquisa 
foram a Anistia Internacional (AI), Médicos 
sem Fronteiras (MSF) e Oxfam. Tais entidades 
foram eleitas devido à diversidade de formas de 
atuação, bem como a abrangência dos temas 
defendidos, criticados e discutidos por cada 
uma delas. Desta forma, é possível identificar 
as formas de interação que as pessoas e 
as entidades têm, e se o tipo de trabalho, 
atuação ou posicionamento sobre os temas 
gera diferentes reações por parte do público. 
Para desenvolver esta pesquisa, foi feito um 
monitoramento das redes sociais de cada uma 
das entidades (vale ressaltar que são perfis 
mundiais, com o objetivo de verificar possíveis 
concentrações de público de uma determinada 
região ou país) do período de Julho a Dezembro 
de 2015, e, a partir dos dados coletados, foram 
elaboradas duas planilhas: i) a primeira de 
controle dos temas e repercussão de cada um 
dos posts e ii) a segunda de comparação de 
alguns critérios escolhidos pela equipe.  Na 
sequência será apresentado um resumo das 
organizações e, por fim, a análise dos resultados 
obtidos com a pesquisa.

A promoção de marca cidade de São Paulo 
em América Latina hispano falante: análise 
de mensagens, peças comunicacionais e 
plataformas de transmissão usadas.
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Gabriela Castro Castro, ESPM-SP

Esta intenção de trabalho pretende fazer uma 
recolecção de peças comunicacionais produzidas 
pelo Ministério de Turismo da Cidade de 
São Paulo e como elas promovem o turismo 
internacional da cidade paulista, cujo target 
são os demais países de América Latina. Neste 
sentido, propõe – se analisar o conteúdo de web 
banners, perfis nas redes sociais (Facebook e 
Twitter), spots televisivos, alguns programas de 
televisão, artigos em revistas turísticas, entre 
outras peças promocionais patrocinadas e ou 
criados pelo mesmo Ministério de Turismo para 
atrair visitantes da região à cidade paulista. 
O interesse neste tema radica na percepção e 
até preconceitos que os demais países latino-
americanos têm sobre o Brasil: telenovelas, 
praias, carnaval, futebol e por suposto; Rio 
de Janeiro e todos seus destinos turísticos 
como o Cristo do Corcovado, por exemplo. 
Mas, o que se conhece da cidade de São Paulo 
internacionalmente, além de ser um destino 
turístico financeiro e de negócios? Tem São 
Paulo algum símbolo ou imagem local que serva 
como referencia da cidade no mundo? Que pode 
ter São Paulo para atrair turistas internacionais 
em busca de prazer? 
De igual forma, é importante revisar o 
pressuposto que as autoridades da Cidade de 
São Paulo outorgam para o turismo internacional 
e especialmente para países da língua espanhola, 
assim como as estratégias criativas (ou não) 
que usam para fomentar o turismo regional.É 
preciso analisar também quais são os principais 
obstáculos que enfrentam na promoção de São 

Paulo como destino, como por exemplo, ser 
uma cidade de conexões aéreas de viagens para 
outros países latino-americanos, europeus e até 
outras cidades brasileiras. E para finalizar, o mais 
importante seria demostrar como São Paulo 
quer ser visto no continente, o que tem logrado 
financeiramente até agora com suas estratégias 
publicitárias e sua marca cidade e claro, o 
consumo e a recepção de suas mensagens nos 
países irmãos.

Marcas globais de automóveis e os desafios 
dos diferentes estilos de vida

Hanna Bakor, ESPM-SP

Este estudo tem como principal objetivo 
analisar e comparar o posicionamento das 
marcas Toyota, BMW e Jeep (praticantes do 
setor automotivo) nas redes sociais Facebook, 
Instagram, Twiter e Youtube, bem como a 
devolutiva dos consumidores/admiradores 
frente a estes estímulos. Para tanto, as 
informações necessárias foram pesquisadas 
nas próprias páginas públicas brasileiras de 
cada marca; ou seja, encontram-se excluídas 
do estudo as páginas internacionais  
das mesmas. 

Alimentação e práticas de consumo

Food Trucks e as Estratégias de 
Apropriação das Práticas Alimentares 
Globalizadas

Krisciê Pertile, UFSC
Julia S. Guivant, UNICAMP

O processo de globalização na alta 
modernidade tem estimulado modificações 
nos hábitos alimentares. Técnicas, ingredientes 
e modos de fazer, antes ancorados em 
saberes locais e tradicionais, sofreram 
transformações e adequações a fim de 
atender paladares que se habituaram à 
dinamização e internacionalização do gosto. 
O tempo e o trabalho domésticos, antes 
essenciais para preparação de alimentos, 
têm reduzido drasticamente, assim como 
aumentou a relevância dos espaços externos 
ao lar (FISCHLER, 1979; ASCHER, 2005). 
Esta predominância do “comer fora”, como 
uma oferta cada vez mais diversificada, 
leva à desritualização das refeições e à 
informalidade, que de acordo com pesquisa 
realizada na década de 90, na Inglaterra, foram 
apontadas como características positivas 
desta prática (WARDE; MARTENS, 2000). Tal 
gama de transformações criou o que tem 
sido denominado “psicologização” da esfera 
alimentar (FISCHLER, 1979; CONTRERAS; 
MABEL, 2011), ou seja, uma tendência 
que repousa na escolha de alimentos que 
apeteçam pelo uso de açúcares e gorduras 
(em detrimento aos saudáveis), que possuam 
apelo visual (inclusive das embalagens), 
fáceis de comer (dispensando o uso de 
talheres) e que não exijam grande atenção ou 
vigilância (como por exemplo, peixes). Nesta 
apresentação pretendemos analisar como 
tais práticas alimentares foram apreendidas 
por parte dos proprietários de food trucks, 
permitindo o crescente sucesso deste nicho 
gastronômico, inclusive na cena alimentar 
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brasileira. Os food trucks têm apresentado uma 
característica interessante: o foco em alimentos 
gourmets. Um estudo realizado com cerca de 
500 pessoas, pela Eventbrite Brasil, apontou 
que 70% delas aproveitam os food trucks 
gourmet como uma opção para conhecer novas 
culinárias, como por exemplo, as internacionais 
(mexicana, tailandesa, italiana, japonesa etc.) 
(DENNER, 2016). Dessa forma, o apelo visual 
dos veículos, a possibilidade de dispensar 
talheres, a elaboração e apresentação dos 
pratos, a informalidade proporcionada pelo 
espaço público, o uso das mídias sociais para 
comunicação com os clientes (localização, 
menus, fotografias dos pratos), assim como 
uma oferta gastronômica diversificada 
demonstram uma apropriação das práticas 
alimentares globalizadas.

Sistema “Slow”: alimentação, consumo e 
as novas formas de ver e viver os grandes 
centros urbanos

Paula Groehs Pfrimer Oliveira Stumpf, 
Universidade Federal de Goiás

Com o crescimento dos grandes centros 
urbanos, o êxodo das zonas rurais para as 
grandes cidades, a “obrigação” de se produzir 
cada vez mais, de se trabalhar cada vez 
mais, fez surgir, em contrapartida, um novo 
movimento, um sistema chamado “slow”, 
que é constituído de pessoas que valorizam a 
coletividade, a ocupação dos espaços urbanos 
de forma criativa, a alimentação saudável, a 
troca de saberes e fazeres, a aprendizagem 

de ofícios deixados relativamente de lado, 
como a costura, a busca pela espiritualidade 
e a utilização de espaços inutilizados ou 
ociosos par a plantação de hortas orgânicas 
comunitárias e de jardins. A preocupação 
pela troca, a compra de antiguidades e bens 
duráveis, o “hand made”, também influenciam 
movimentos como o “fashion day: who 
made your clothes”? A ocupação de espaços 
públicos (parques, praças e ruas) para práticas 
culturais, de lazer e alimentação, também são 
imperativos entre esse grupo, mas ultrapassa 
a ele. São pessoas essas, que buscam viver 
de forma mais sustentável, gastando menos 
recursos financeiros, utilizando cada vez menos 
os recursos naturais de forma indiscriminada, 
mas que não deixam de estar inseridas no 
mercado de trabalho e que não precisam sair 
dos grandes centros. Esse movimento têm 
mudado a paisagem desses centros e os modos 
de sentir, ver e viver as cidades.O presente 
artigo têm como objetivo, a discussão desse 
movimento, levando em consideração o atual 
cenário sócioeconômico do país, usando como 
exemplo, grandes centros urbanos, como São 
Paulo, Rio de Janeiro e Goiânia. Traçando as 
principais características, ideias e atividades 
dessas pessoas e como isso têm mudado as 
dinâmicas sociais, o cenário e a paisagem 
desses centros.

O movimento Slow Food e sua busca pela 
vida boa através do consumo de alimentos 

Raquel Hadler, ESPM-SP

As práticas de consumo em torno da 
alimentação compõem o exercício cotidiano de 
atribuição de valores morais às pequenas ações 
do dia-a-dia, contribuindo para a construção 
da nossa visibilidade social, como também 
para evidenciar nossa ética pelos sentidos 
que deixamos expostos de nós mesmos. Esse 
exercício da chamada pequena ética através do 
alimento é central na proposta de atuação do 
Slow Food, movimento global que atua através 
de diversas localidades ao redor do mundo, 
em prol de fortalecer determinadas práticas de 
consumo alimentares, principalmente focadas 
em centros urbanos, e fomentar a adesão a 
um estilo de vida alternativo, pontuado como 
uma das tendências em diversas pesquisas 
de mercado. Assim, considerado como uma 
tribo pós moderna, o Slow Food contesta 
o ethos dominante, ou seja, os aspectos 
característicos que marcam modos de vida nas 
sociedades capitalistas globalizadas, e atribui 
ao consumo um caráter fundamentalmente 
político. Desta forma, é por meio do consumo 
de um alimento “bom, limpo e justo” que 
o movimento mobiliza questões cruciais, 
como o crescimento econômico, o acesso a 
recursos e à proteção ambiental, mostrando a 
complexidade que envolve o consumo crítico 
ou consciente. Consequentemente, o Slow 
Food acredita que o processo de politização 
das práticas cotidianas do consumo em torno 
de alimentos é instrumento essencial para a 
conquista de uma vida melhor, o que cria a 
possibilidade de olharmos a humanidade e 
o nosso planeta de um modo mais humano. 
Deste modo, a partir da pesquisa exposta na 
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dissertação “Ética, Comunicação e Consumo: o 
Slow Food como forma de comunicar uma vida 
boa nas culturas de consumo”, nossa proposta 
é discutir como que através da politização das 
práticas de consumo em torno do alimento 
que o movimento Slow Food aproxima-se do 
conceito de vida boa aristotélico, distanciando-
se do imperativo da felicidade que circula no 
imaginário contemporâneo.

Comida nas Cidades, Comunicação e 
Cidadania: Slow Food em Cena

Ricardo Ferreira Freitas; Cristina Nunes de 
Sant´Anna; Ana Clara Camardella Mello; 

Christiane Schwenk Lagun, UERJ

Neste artigo, vamos tratar a respeito de comida 
e de dois posicionamentos sociais antagônicos 
de formas de se alimentar nas cidades: o slow 
food e o fast food. Por se tratar de um projeto 
alimentar ainda pouco conhecido, e que se 
caracteriza por ações que reúnem princípios 
de várias frentes contrárias ao consumo do 
fast food, optamos por focar mais atentamente 
nas práticas do slow food, apresentando um 
pequeno estudo sobre as ações do movimento. 
A comida é um dos fundamentos sociais que 
unem as pessoas. A cidade, por sua vez, é 
o espaço compartilhado pelos que comem, 
alimentam-se e se comunicam pela comida que 
supõem preferir, já que o gosto é um elemento 
cultural. Comida e a alimentação são elas 
próprias também formatos de comunicação, 
amparados por diferentes ações sociais nos 
centros urbanos. O que se come ou se deixa 

de comer reflete os usos simbólicos de cada 
alimento que integra nossas escolhas culturais 
e nosso estilo vida específico em centros 
urbanos. Necessidades biológicas e hábitos 
culturais se retroalimentam neste processo. Ao 
voltar nosso olhar, neste artigo, para o ato de 
comer nas cidades, contrapondo dois modelos 
de comer e de se alimentar, desejamos mostrar 
que comida, sociabilidade e cotidiano são 
fenômenos de comunicação compartilhados e 
imbricados em vastas e profundas estruturas 
complementares entre si. Cidades e comida são 
ainda eixos de comunicação que funcionam 
como ponto fulcral para se sentir e conhecer o 
outro e a si mesmo, nas diferentes composições 
e ordenamentos das categorias sociais.

São Paulo e as gastronomias brasileiras: 
campo e identidades em disputa na globalização

Talitha Alessandra Ferreira, UNICAMP

Sabemos que o comer, diferente do alimentar-
se, engendra um conjunto de práticas e 
disposições que consideramos como sociais 
e culturais, historicamente construído e 
estabelecido.
Esse conjunto é inerente à própria comida e a 
tudo o que é passível de envolvê-la: espaços, 
tempos, atores, ingredientes, gestos, técnicas, 
preferências e discursos relacionados ao 
reconhecimento e à classificação do que é, ou 
não, a própria comida.
Quando nos atemos a observar a gastronomia 
enquanto um campo, na tentativa de entender 
todas as suas regras e especificidades, 

conseguimos deter quais são os diferentes 
componentes e elementos que entram em 
disputa para que certos agentes, ingredientes 
e preparos, por exemplo, sejam reconhecidos 
e veiculados por ela. Em se tratando da 
contemporaneidade, não poderia ser diferente 
o fato de as identidades que envolvem 
tais componentes e elementos entrem, 
assim, nesta disputa, obtendo resultados 
diferentes neste processo. Ao refletirmos 
sobre o enaltecimento da junção do que 
é concreta e simbolicamente considerado 
como gastronômico e brasileiro, podemos, 
portanto, começar a identificar os meandros 
do que é reconhecido e legitimado como 
a própria ‘gastronomia brasileira’, em um 
contexto de cultura mundializada. Para tal, 
creio que nenhum lugar seria mais profícuo 
que a cidade de São Paulo, que abriga, hoje, 
três restaurantes de gastronomia brasileira, 
com chefs premiados e reconhecidos pela 
crítica e mídia nacional e internacional, e que 
se somam a um sem número de consumidores 
que fazem com que tal cidade conclame 
reconhecimento por ser ‘capital mundial  
da gastronomia’.
 

Cidadania e migrações

Comunicação, usos de tecnologias e 
ativismos da imigração haitiana no Brasil

Denise Cogo, ESPM-SP

No ano de 2010, após o terremoto que atingiu 
o Haiti, o Brasil começa a se consolidar 
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como destino da imigração haitiana, a partir 
do ingresso de imigrantes sobretudo pelas 
fronteiras terrestres da região norte e pelos 
principais aeroportos do país. Diferentes 
estimativas registram a existência no Brasil 
de uma população entre 35 a 40 mil haitianos 
no ano de 2015. Os haitianos já constituem, 
quantitativamente, a nacionalidade com maior 
presença no mercado de trabalho formal 
brasileiro. O posicionamento recente do Brasil 
como destino da imigração haitiana remete a 
vinculações geopolíticas e simbólicas entre as 
duas nações – Brasil e Haiti - que antecedem a 
ocorrência do terremoto e estão relacionadas 
principalmente a elementos culturais como 
a origem africana comum, a música e o 
futebol.Vinculações que se aprofundaram, 
posteriormente, quando, em 2004, o exército 
brasileiro assumiu o controle das tropas da 
ONU no âmbito da Missão das Nações Unidas 
para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH), 
passando a serem ressignificadas nas dinâmicas 
de inserção desses novos imigrantes no país. 
No marco desse cenário, propomos refletir, 
nesse trabalho, sobre a constituição de espaços 
e práticas comunicacionais de ativismo da 
imigração haitiana no Brasil que visam à 
constituição e visibilidade de suas trajetórias 
migratórias e demandas específicas por 
cidadania. Através da observação de espaços e 
práticas comunicacionais, (telenovelas, histórias 
em quadrinhos, conteúdos em redes sociais, 
etc.) e a realização de entrevista com haitianos, 
analisamos  como os imigrantes constroem 
um campo midiático contradiscursivo que 
visa, por um lado,  à denúncia de situações 

de racismo que demarcam a inserção dos 
imigrantes haitianos no país, e, por outro lado,  
a construção de outras visibilidades midiáticas 
de representação do Haiti e dos haitianos que 
não os reduza à pobreza e vitimação.

Comunicação e interculturalidade em 
redes sociais de migrantes senegaleses no 
Sul do Brasil

Liliane Dutra Brignol, UFSM

O trabalho busca discutir sobre as bases 
teórico-metodológicas e os resultados 
parciais de pesquisa em desenvolvimento 
sobre práticas e processos comunicacionais 
em fluxos de migrações transnacionais 
do Senegal para o Estado do Rio Grande 
do Sul. Busca-se entender as dinâmicas 
de comunicação em rede e as lógicas de 
redes sociais articuladas pelos migrantes 
senegaleses em cidades gaúchas, a partir de 
uma aproximação a suas práticas e processos 
comunicacionais construídos entre usos 
sociais das mídias e processos de comunicação 
interpessoal e intercultural. A perspectiva 
teórica vincula-se aos estudos culturais, a 
partir do aprofundamento dos conceitos de 
comunicação e cultura, comunicação em 
rede, redes sociais migratórias, identidades 
e interculturalidade. Como abordagem 
metodológica, é desenvolvida uma investigação 
de caráter etnográfico, com a combinação de 
observação participante e entrevistas semi-
estruturadas com migrantes. A aproximação 
às redes sociais de migrantes senegaleses 

no Rio Grande do Sul permite compreender 
dinâmicas e lógicas comunicativas observadas 
entre os próprios sujeitos migrantes, destes 
com migrantes de outras nacionalidades e 
com a comunidade local de um modo geral, 
de maneira a identificar práticas e processos 
comunicacionais que reforçam vínculos com 
as identidades e culturas do Senegal, dão 
visibilidade para diferenças e dificuldades no 
âmbito das relações interculturais, e promovem 
dinâmicas de aproximação rumo a um possível 
diálogo intercultural.

#Sinvoznivoto. Multiterritorialidad,  
TIC y acciones colectivas de los  
e-migrantes españoles

Maurício Nihil Olivera, Universidad de la 
República Uruguai

El objetivo de esta propuesta es discutir el 
concepto de “e-migración” en el contexto 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), y analizar si la introducción 
de tales herramientas constituye la posibilidad 
de renovar las formas tradicionales de 
participación política y de la toma de 
decisiones públicas. Las ideas que se revisan 
en este trabajo se apoyan en una investigación 
realizada, conjuntamente entre la Udelar y 
ESPM, sobre la comunicación ciudadana y el 
activismo de los nuevos migrantes españoles. 
Los resultados preliminares apuntan a la 
conformación de nuevos actores migrantes 
conectados, con nuevos recursos tecnológicos 
que utilizan de formas diferenciadas y 
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estratégicas de interacción y participación 
en la configuración de un nuevo espacio 
Tecnológico, Geográfico y Social (TGS). Se 
parte de la pregunta ¿la conjunción de las 
tecnologías (TIC), las nuevas dinámicas de las 
prácticas sociales comunicativas y la voluntad 
e interés de participación en los procesos 
de gobernabilidad pueden generar nuevos 
espacios colaborativos y de intercambio 
que renueven las formas tradicionales de 
participación política y de decisiones públicas? 
Empíricamente, la propuesta se centra en 
la experiencia de Marea Granate – colectivo 
creado por jóvenes españoles migrantes 
en 2013- que actúa de forma reticular y 
transnacional con el fin de denunciar y 
contextualizar la políticas implementadas 
por el gobierno español. Este análisis pone el 
énfasis en una de las acciones colectivas de 
movilización realizado por Marea Granate y con 
el objetivo de intervenir en las políticas públicas 
de España y la Unión Europea en torno al 
derecho de voto de los españoles en el exterior. 
Las acciones transnacionales: #sinvoznivoto, 
#VotoRogadoVotoRobado y #RescataMiVoto se 
articulan de forma reticular sobre tres ejes: a) la 
denuncia de la disminución de la participación 
de los electores españoles en el exterior 
debido a la modificación de la Ley Orgánica del 
Sistema Electoral General, b) la reivindicación 
del derecho a votar de los españoles residentes 
fuera del país, y c) la defensa del sistema 
de las urnas como un derecho fundamental 
del sufragio de los ciudadanos españoles. El 
marco teórico abarca el campo conceptual de 

la comunicación, la sociedad red e Internet 
(Castells, Cardoso, Morozov); e-migrantes: 
procesos transnacionales y TIC- nuevas 
prácticas y lógicas sociales de participación, 
reconfiguraciones espacio-tiempo-lugar 
(Olivera), migraciones, transnacionalismo 
y ciudadanía (Wimmer, Glick Schiller, Beck, 
Suárez Navaz, Portes, Guarnizo); y múltiples 
identidades culturales, prácticas sociales 
transnacionales y pertenencia cosmopolita 
(Beck & Grande, Chang, Haesbaert)

Coletivos   Migrantes   em   São   Paulo:   
consumo   cultural   como   estratégia   de 
pertencimento. 

Sofia Cavalcanti Zanforlin, UCB

Um  dos  objetivos  desta  proposta  é  ampliar  
o  entendimento  acerca  das  ações  que 
constituem  processos  de  construção  de  
diversidade  baseadosna  proposta  de  diálogo 
intercultural,   intrínseco ao   processo   
comunicacional, em   que   a   comunicação 
secompletaria  a  partir  da  troca  dialógica  
entre  alteridades.  O  contexto  desta  
investigação está  situado nocenário  atual, 
no  qual  o  encontro  com  migrantes  marca  
a  experiência cotidiana  com  a  diferença,  
tornando-se  potência  para  a  troca.  O  
segundo  de  nossos objetivos é também 
relativizar uma certa tendência do debate sobre 
migração no Brasil, ainda  muito  concentrado 
em  torno  do  tema  da  inserção do  migrante 
no  mercado  de trabalho  e  dos  aspectos  

concernentes  a  leis  e  legislações,  atualmente 
em  revisão,  e incluir o aspecto relacional e  
comunicacional como  fundamentais para a 
construção de uma sociedade plural e para 
abordar o tema da adaptação e pertencimento 
do migrante. Neste caminho, escolhemos 
analisar projetos que promovem encontros  
entre a população   local,   brasileira,   com   
migrantes   internacionais.   Estes   encontros 
se   destinam   a promover  experiências  de  
contato  e  troca,  por  meio  de  expressão  
cultural  ligados  à nacionalidade  dos  
migrantes:  desde  o  compartilhamento  de 
estratégia a fim de que se resignifique a danças,  
música  como  de gastronomia. Destacamos 
assim dois projetos para serem debatidos: 
o Visto Permanente e o Migraflix. Nossa 
hipótese é que de a promoção do encontro 
com a diversidade, nos dois  projetos,pretende 
iralém  das   medidas  educativas  que   visam  
a  combater preconceitos, ao apresentar 
uma outra  presença migrante,  dessa  vez  
pelo  viés  do  lúdico,  da  positividade  e  
do  enriquecimento  que pressupõem a 
interculturalidade.Sublinhamos também que 
esta estratégia aproxima-sedo  campo do  
consumo  cultural  como  forma  de  construção  
da  diversidade como umdiferencial  Assim,  
destacamos as  seguintes  perguntas:  É  
possível  perceber  que  estratégias  de  
promoção  guiam  cada  projeto?Podemos  
pensar  a  construção  de  diversidade 
viabilizado pelo consumo cultural?
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Interculturalidade e mobilidades

Estratégias Identitárias e Processos 
Interculturativos na Mobilidade Estudantil 
da UFPE

Dayana Sabóia, UFPE

A internacionalização do ensino acadêmico 
ou a mobilidade estudantil, representa uma 
alternativa de aperfeiçoamento do ensino 
acadêmico, permitindo o contato com 
diferentes instituições e saberes, ampliando 
a visão de mundo do estudante através do 
contato intercultural e atendendo às exigências 
do mundo globalizado. Mas a mobilidade 
estudantil é uma imigração e, assim sendo, 
acarreta: mudança e reconstrução de laços 
sociais, modificação de status, do poder 
sócio econômico e alternância de um sistema 
cultural a outro. Tais fatores relacionam-se 
ao conflito da aculturação, que pode gerar 
estresse e angústia. Diante disto, este trabalho 
considera a hipótese de que toda situação 
de migração, ao confrontar o sujeito a uma 
cultura estrangeira, o induz a adotar estratégias 
identitárias especificas. Essas estratégias são 
meios de enfrentamento à desestalibilização 
provocada pela perda de referentes da cultura 
de origem e o desconhecimento dos referentes 
da cultura da nova sociedade. Existem vários 
tipos de estratégias identitárias que variam de 
acordo com o grau de estresse de cada situação 
de aculturação, podendo ser conscientes ou 
inconscientes.

Reflexão sobre identidades culturais dos 
jovens de São Paulo diante dos fluxos 
globais híbridos

  Gabriela Targat, ESPM-SP

Essa discussão tem como objetivo compreender 
a intersecção das identidades culturais nos 
diferentes fluxos de globalização, a partir 
das lógicas hegemônicas estabelecidas, 
e de diferentes referenciais simbólicos, 
em processos de hibridização. Buscando 
analisar a dialética entre a universalização 
do particular e particularização do universal 
nas vivências das práticas cotidianas e no 
consumo cultural híbrido especificamente, 
procuraremos entender as experiências que 
formam uma possível postura cosmopolita, 
com base no contexto identitário dos jovens 
da cidade de São Paulo. A metodologia de 
estudo é de vertente qualitativa, a partir de 
triangulação com dados de uma pesquisa 
sobre cosmopolitismo relacionado a práticas 
de consumo cultural e formação da cultura 
global realizada em São Paulo (realizada pelo 
grupo de pesquisa ‘Cosmopolitismos Juvenis 
no Brasil’, registrado no CNPq pela ESPM-SP), 
com a realização de focus groups e entrevistas 
em profundidade sobre as identidades 
culturais nessas intersecções. A discussão sobre 
identidades culturais diante dos fluxos globais 
híbridos busca uma reflexão sobre as lógicas 
hegemônicas assim como sobre as ações de 
diferentes grupos em seus próprios modos 
de vida, e em relação a outros grupos e seus 

respectivos mapas de sentidos, a partir de 
diferentes códigos culturais. 

Gênero, sexualidade e processos 
migratórios: por uma reflexão das 
experiências de imigrantes LGBTIQ no 
Brasil

Hadriel Geovani da Silva Theodoro, ESPM-SP

Em nossa sociedade e cultura, os sujeitos 
LGBTIQ2 são reiteradamente discriminados, 
tanto pela estigmatização de desejos 
considerados desviantes quanto pelas 
expressões de gênero que transpõem 
as barreiras de um ideal hegemônico de 
feminilidade e/ou masculinidade. Eles sofrem, 
por consequência, com uma série de violências, 
simbólicas e físicas, que os colocam em uma 
posição de vulnerabilidade e de precariedade. 
Ao mesmo tempo, tendo em vista que o Brasil 
abriga cerca de 1,8 milhão de imigrantes 
(de acordo com a Polícia Federal), torna-se 
relevante compreender de que modo os sujeitos 
LGBTIQ de origens socioculturais diversas 
aqui experienciam e vivenciam seus desejos, 
sexualidades e identidades de gênero. Em 
alguns processos migratórios, tais como o de 
refugiados LGBTIQ, essa questão fica ainda 
mais patente. Isso porque esses sujeitos muitas 
vezes se veem obrigados a deixar seu país de 
origem devido aos preconceitos, discriminações 
e até mesmo pela criminalização das suas 
sexualidades e identidades de gênero. Todavia, 
se por um lado o tópico das migrações e dos 
refugiados está constantemente em pauta na
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na contemporaneidade, seja em termos 
políticos, institucionais e/ou midiáticos, por 
outro, há uma certa invisibilidade quando se 
trata dos processos migratórios envolvendo 
os sujeitos LGBTIQ. De qualquer modo, 
devemos constatar que eles estão, neste 
âmbito, intrinsecamente implicados nas 
práticas e no exercício de uma cidadania 
e dos direitos humanos. Levando em 
consideração tal panorama, o objetivo desta 
proposta é refletir sobre as experiências de 
mobilidade dos sujeitos LGBTQI no Brasil. 
Visa-se, portanto, ponderar sobre as formas 
como a interculturalidade, a cidadania e 
o cosmopolitismo se interseccionam nas 
experiências e vivências desses sujeitos no 
que se refere à inserção em nossa sociedade 
e cultura, estando englobadas neste ponto 
as práticas de consumo (de bens materiais, 
imateriais, estéticas, mídias, tecnologias da 
informação e da comunicação, etc.). A proposta 
também abarcará os desafios empíricos 
e metodológicos às pesquisas científicas 
relacionadas à temática.

Imaginários sobre a Mulher Brasileira: 
Perspectivas de duas Imigrantes Latino-
Americanas

  Priscilla Oliveira, ESPM-SP

O trabalho teve como objetivo investigar a 
construção dos imaginários que as mulheres 
imigrantes tinham da mulher brasileira 
antes e depois do processo de imigração. A 

construção do texto foi permeada pela seguinte 
problemática de pesquisa: Quais os imaginários 
das mulheres imigrantes sobre a mulher 
brasileira? A partir dessa indagação, outras 
questões foram levantas, como: as diferenças 
de ser mulher no país de origem e no Brasil e 
também como as mulheres imigrantes convivem 
com as mulheres brasileiras. O interesse em 
investigar esse tema vem pela compreensão 
de que o processo de imigração não é um 
fenômeno assexuado, isso significa que o 
fluxo das migrações têm ligação com gênero, 
que carregam em si relações diferenciadas 
no contexto sociocultural. As posições sociais 
que as mulheres imigrantes ocupam e estão 
inseridas irão se diferenciar, principalmente, 
às dos homens imigrantes, por isso houve o 
interesse em investigar como foram e estão 
sendo permeados os imaginários dessas 
mulheres, principalmente para compreender 
quais são os elementos que constituíram 
os imaginários, bem como identificar se há 
apropriação e/ou diálogo e/ou resistência com 
o ser mulher num contexto cultural diferente. 
Para isso, o trabalho foi ancorado em conceitos 
e teorias de gênero a partir de Joan Scott 
(1990), Guacira Louro (2002-1997) e Judith 
Butler (2003), para discutir imigração o texto 
foi embasado pelas reflexões de Denise Cogo 
(2014), Délia Dutra (2013) e Gregorio Gil (2013) 
e, por fim, para construir o arcabouço acerca 
dos imaginários, Garcia Canclini (2007), Rose 
Rocha (2009) e Charles Taylor (2006) ajudaram 
a construir o diálogo entre objeto teórico e 
empírico da pesquisa. Como indivíduos da 

pesquisa de campo foram entrevistadas duas 
mulheres latino-americanas, uma de origem 
boliviana e outra chilena. A escolha dessas 
informantes de pesquisa passaram por três 
critérios da seleção: 1 – nacionalidade (latino-
americana), 2 – que compreendesse português 
(para facilitar a comunicação) e 3 - estivesse no 
Brasil há mais de 1 ano (tempo necessário para 
adaptação). A partir desse recorte empírico foi 
possível compreender e responder o problema 
de pesquisa elencado, resultando que os 
imaginários e as percepções atuais sobre as 
mulheres brasileiras foram contrastadas após o 
fluxo migratório.

Consumo cultural híbrido

Ambigüedades del consumo cultural en 
el Sur. ¿Omnívoros snobs? ¿Eclécticos 
intolerantes? ¿Cosmopolitas parroquiales?

Rosario Radakovich, Universidad de la 
República Uruguai

El consumo cultural en el Sur Latinoamericano 
y en particular en el caso uruguayo revela 
ambigüedades y tensiones entre patrones 
más tradicionales y conservadores vinculados 
a las desigualdades sociales de clases y por 
otro lado la acelerada integración a la cultura 
global y a los estilos de vida del mundo 
contemporáneo. Esta ponencia discute las 
tensiones entre omnivoridad y snobismos, 
eclecticismo e intolerancia cultural y entre 
cosmopolitismo y parroquialidad a partir del 
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análisis de diversas prácticas culturales de los 
uruguayos a partir de los resultados de la última 
encuesta de Imaginarios y consumo cultural de 
los uruguayos (2014), de carácter nacional. 

Consumo Midiático Juvenil em Experiências 
Cosmopolitas em São Paulo: entre o 
entretenimento global e a participação 
local 

Renato Mader e Wilson Bekesas, ESPM-SP

 Este artigo apresenta como proposta a 
discussão sobre a conexão entre consumo 
midiático juvenil e experiências cosmopolitas. 
Trata-se de parte constituinte do projeto de 
pesquisa Cosmopolitismos juvenis no Brasil, 
sediado pela ESPM-SP, vinculado ao projeto 
internacional Cosmopolitismo Cultural dos 
Jovens. O recorte enfatizado está ancorado 
em uma base reflexiva sobre (1) o consumo 
midiático e a realidade do entretenimento 
global; e (2) as possibilidades de experiências 
cosmopolitas por meio da participação local. 
Para desenvolver essa reflexão, apresentamos 
a concepção de cosmopolitismo vinculada 
à experiência estética, na compreensão dos 
encontros banais e de experiências comuns, 
a partir do consumo cultural. Questionamos 
se o consumo cultural de massa, na lógica do 
mercado global, resultaria em consumo cultural 
global padronizado, ou se a interação ou a 
apropriação dos consumidores nesse processo, 
pela incorporação de seus comentários, 
conteúdos e significados, resultaria numa 

participação local e/ou individual nos fluxos 
globais do mercado de entretenimento. 

Consumo multicultural híbrido e 
globalizado em tempos da hiperconexão 
digital

Antonio Hélio Junqueira, ESPM-SP

A revolução digital contemporânea espraia-se 
e contamina todos os domínios da atividade 
humana, impactando consumo, cultura, 
educação, lazer, trabalho e os modos de 
existência, convivência e relacionamento. A 
mundialização da cultura e a globalização dos 
mercados inauguram uma nova economia 
e redesenham fronteiras entre os modos de 
consumir e de construir identidades. Neste 
contexto, novas relações de poder, imediatismos 
e descartabilidade de saberes e conteúdos, 
diluem-se em rarefeitas fronteiras, instaurando 
outras narrativas e formas de consumo cultural: 
híbridas, multimidiáticas, transnacionais, 
disruptivas. A presente pesquisa discute os 
resultados globais da pesquisa “Juventude 
conectada”, realizada pela Fundação Telefônica, 
Escola do Futuro (USP), Ibope Inteligência e 
Instituto Paulo Montenegro, em todo o Brasil, 
em 2014, com 1.440 jovens, com idade entre 
16 e 24 anos, a respeito do consumo das telas 
e produtos digitais: televisão, computador/
internet, celular e game. As respostas obtidas 
foram analisadas e interpretadas a partir de 
quatro eixos fundamentais de investigação, 
a saber: comportamento/consumo cultural, 
educação e aprendizagem, ativismo social e 

empreendedorismo. A pesquisa se completa, 
ainda, com resultados de seis focus groups 
realizados nas cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro e com entrevistas em profundidade 
com especialistas e personalidades notórias no 
ambiente do consumo juvenil brasileiro.
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