
 

 

Michel Maffesoli dá palestra e curso especial no PPGMC 

Sala do Interartes esteve lotada para assistir o sociólogo francês 

“Não é todo dia que temos a oportunidade e 

o prazer de conhecer pessoalmente uma de 

nossas referências bibliográficas.” Com 

essas palavras, a professora Renata 

Rezende apresentou o sociólogo francês 

Michel Maffesoli, seu supervisor do pós-

doutorado na Universidade de Paris- 

Sorbonne, em evento do dia 3 de setembro 

promovido pelo PPGMC no Auditório 

Interartes do Instituto de Artes e 

Comunicação Social da UFF. O evento, que 

contou com o apoio da FAPERJ, atraiu pós-

graduandos, graduandos, professores e 

pesquisadores das mais diversas áreas e 

instituições do Rio de Janeiro.  

Na palestra, com o tema “Do social moderno ao societal pós-moderno”, Maffesoli discorreu sobre 

seus conceitos de forma muito bem-humorada, aprofundando questões referentes ao pós-moderno 

e levantando também outros temas relativos a sua pesquisa. Para a aluna de Psicologia, Natasha 

Rodrigues, a experiência foi muito positiva. “Agregou muito ao que venho estudando desde o 

inicio da faculdade, porque leva a gente a pensar melhor sobre o mundo atual.” Essa também foi 

a impressão de Raquel Ravoni, do curso de Enfermagem. “É muito bom ter esse olhar de fora do 

Brasil, que proporciona um pensamento crítico maior”, conta. .Já para Igor Waltz, professor de 

Arquivologia da UFF, a experiência ao vivo possibilita novas leituras sobre o autor. “É uma 

experiência incrível assistir alguém que é parte da sua bibliografia. E ao vivo é diferente, porque 

vendo ele se expressar é possível ter outros “insights” a partir da obra dele”, revela o professor. 

A aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, Luiza Gould, também 

esteve presente na conferência, e contou que o sociólogo é referência nos assuntos do programa. 

“Nessa palestra, pudemos mergulhar mais profundamente nas reflexões dele a respeito do 

cotidiano. Para além das contribuições que essa palestra agrega à minha pesquisa, essas atividades 

mostram o quanto podemos crescer enquanto pesquisadores e o quanto o programa contribui para 

a academia e para a sociedade”, afirma Luiza. 

Em breve, o PPGMC vai disponibilizar a íntegra da palestra em seu site (link para o canal no 

YouTube), inclusive mantendo a participação do tradutor e ex-aluno do PPGMC Rafael Zincone. 

Mas, até à publicação, vale ver o vídeo produzido pela UNITEVÊ (da UFF) que conta com uma 

rápida entrevista do professor Michel Maffesoli.  



 
CURSO NO PPGMC 

Além da palestra aberta ao público, Michel Maffesoli também ministrou um curso para os 

professores e alunos do Mídia e Cotidiano. A proposta foi discutir e aprofundar os principais 

conceitos presentes em dois textos indicados pelo sociólogo francês que este considera 

estruturantes das suas reflexões atuais sobre o cotidiano. Como foram lidos previamente, o 

encontro foi considerado muito produtivo pelos participantes e fundamentais para consolidar os 

estudos e pesquisas promovidos pelo Programa. A iniciativa do curso deve-se à política de 

internacionalização do PPGMC que tem procurado intensificar eventos similares.  

 


