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1.Título : Ambientes midiáticos e processos culturais

2. Subtítulo : Comunicação: mediações, interações e interatividade na cidade como espaço de
acomodação e resistência política que decorrem de influências globais, com manifestações
locais.

3. Ementa:

Em sentido amplo a disciplina investiga as relações entre os ambientes midiáticos e os sistemas
culturais, com ênfase nas conexões entre objetos e linguagens que propiciem rearticulações
teóricas e epistemológicas a partir do conhecimento analítico e experimental dos processos
comunicacionais e semióticos em questão. Serão privilegiadas, nesses recortes, as mediações e as
relações de processos culturais e a organização da vida cotidiana e do corpo, entre os sistemas
macro e microestruturais, entre os campos sincrônico e diacrônico e entre as temáticas regionais,
nacionais e/ou mundiais.
Em sentido restrito a disciplina investiga as dimensões midiáticas da cidade contemporânea (
sobretudo São Paulo) a fim de apreender: 1) a “trajetividade” que se desenvolve na cidade entre
mediações, interações sociais e as interatividades que decorrem do uso de dispositivos digitais de
comunicação fixa e móvel; 2) as bases teóricas e as distinções pragmáticas que se processam
entre a cidade entendida como mediação de interesse funcional e as distintas manifestações
interativas que se manifestam no uso cotidiano das especialidades urbanas como construção de
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modos de vida; 3) as concepções de cidade que surgem como decorrências do uso de dispositivos
digitais fixos e móveis e as diferenças entre interação social e interatividade; 4) as características
daquelas distintas interações nas apropriações de espaços transformados em espacialidades de
acomodação sob o impacto de influências globais e a resistência social e política contra as
anteriores influências globais que podem apresentar resultados locais, embora com
consequências planetárias. Como fundamentação teórica serão consideradas os pontos de vista
propostos por Negri, Virno, Esposito, Santos, Latour, Ferrara. Do ponto de vista metodológico,
será privilegiada a análise comparativa e relacional de processos culturais que se desenvolvem no
âmbito das características funcionais da cidade mediativa , atingem a interação social e a
interatividade digital na construção de valores e comportamentos e se consolidam na
manifestação da multidão, entendida como fenômeno urbano que apresenta novas contribuições
teóricas para entender a comunicação contemporânea.
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