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O LABORATÓRIO
O Laboratório de Comunicação, Cidade e Consumo, da Faculdade 
de Comunicação Social, foi fundado em 2012 e atua nas esferas 
de pesquisa, ensino e extensão. Abrigando pesquisas ligadas às 
diversas significações sociais do consumo, às comunicações na 
cidade, às representações midiáticas do medo e ao legado dos 
megaeventos, o Lacon busca se tornar um centro de referência 
nos estudos sobre essas temáticas. O laboratório está vinculado ao 
programa de pós-graduação em Comunicação da UERJ (PPGCom/
UERJ) e ao Departamento de Relações Públicas da Faculdade de 
Comunicação Social (DRP/FCS).

Projeto “Comunicação, Cidade e Juventude: 
as percepções de estudantes sobre o espaço 
urbano do Rio que se transforma” 
de socialização. Na imagem, pedimos que eles fizessem o trajeto 
Realizado desde 2016, esse projeto de extensão tem como 
objetivo investigar as percepções de estudantes de uma escola 
de ensino fundamental, localizada no entorno do Maracanã, em 
relação ao espaço material e simbólico da cidade, modificado em 
razão de megaeventos. As imagens abaixo ilustram o primeiro 
encontro de 2018, no qual pedimos aos alunos que traçassem 
no mapa o trajeto que realizam de casa para a escola. Com essa 
atividade, procuramos entender como os megaeventos inter-
vieram no modo como os alunos ressignificam e percebem o 
espaço urbano cotidianamente.

Clipping e levantamento bibliográfico
Seguindo as diretrizes de pesquisa do laboratório – comuni-
cação, cidade e consumo –, o clipping tem por objetivo criar um 
banco de dados para as pesquisas realizadas pelo coordenador 
e seus orientandos de graduação, mestrado e doutorado. No 
momento, catalogamos matérias de um dos jornais mais lidos no 
país (O Globo), em sua versão impressa e nas redes (Facebook). 
Temos priorizado as notícias relacionadas aos megaeventos, à 
violência urbana e ao consumo do medo na cidade. Além do 
clipping, realizamos também um levantamento bibliográfico de 
artigos, dissertações e teses sobre os temas explorados pelos 
pesquisadores do laboratório. O intuito é formar uma biblioteca 
que sirva de referência para os estudos da interface Comuni-
cação, Cidade e Consumo.

Blog e boletim mensal
Em 2018, inauguramos no site do Lacon um espaço onde são 
postados semanalmente textos originais de pesquisadores do 
laboratório sobre temas relacionados à Comunicação, Cidade 
e Consumo. O objetivo dessa iniciativa é disseminar o conhe-
cimento acadêmico para um público mais amplo, por meio de 
textos ágeis, de linguagem mais informal e abordando temas 
atuais e socialmente relevantes.

Além disso, o laboratório vem produzindo, desde maio deste 
ano, um boletim mensal tendo como principais conteúdos: entre-
vistas, comunicação de eventos, chamadas de artigos e divul-
gação de teses e dissertações.

Eventos
O curso de extensão “Conversas sobre cidades e suas Comuni-
cações” foi realizado em 2017, com aulas relacionadas à temática 
da cidade, cultura e representações sociais. O curso teve como 
professores mestrandos, doutorandos e pesquisadores vincu-
lados ao PPGCom/UERJ, tendo como público alvo alunos de 
licenciatura, professores da rede pública municipal e estadual e 
demais interessados.

Em 2018, o Lacon organizou ainda a palestra “Unidade e Plura-
lidade na Arquitetura Contemporânea”, proferida pela professora 
doutora Tânia Rocha Pitta para a disciplina “Comunicação, Lazer 
e Entretenimento”, ministrada pelo professor Ricardo Ferreira 
Freitas. 

Também em 2018, o Lacon promoveu o seminário “Marx & 
Mídia: o legado do autor para a Comunicação”, com o intuito 
de fomentar o debate acerca da contribuição do pensador para 
a área da Comunicação. Participaram do evento: Muniz Sodré, 
Marcos Dantas, Alessandra Aldé e Ricardo Freitas. 
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