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I.Ementa:
Em sentido amplo, a disciplina estuda as relações entre os modos de organização global dos contextos
de vida, discursos e práticas sociais, culturais e políticas e os arranjos locais e cotidianos na
civilização tecnomidiática. Nesse recorte, a disciplina examina tanto as tensões entre essas duas
dimensões do social, quanto suas linhas de condutibilidade e formas de reprodução, com destaque
para a emergência de uma terceira dimensão, nem global, nem local – a glocal e, com ela, seu
processo derivado, a glocalização. Esse fenômeno de hibridação remete à reconfiguração
semiotecnológica do social – da vida cotidiana à macroescala sistêmica – a partir das apropriações
coletivas dos media e redes em tempo real (de massa, interativos ou mistos). Com a glocalização,
hoje reescalonada ao nível planetário, comparece no social uma nova ordem de acesso, recepção,
emissão e circulação, bem como de discursos e práticas, que refuncionalizam e reterritorializam
inteiramente as possibilidades da política. A disciplina tematiza, assim, os conflitos e riscos entre as
práticas glocais e as ordens globais hegemônicas, assim como a contiguidade conservadora entre elas,
em prol da reprodução da organização glocal da vida e das visões de mundo que lhe dão sustentação.
Enquanto seminário avançado e em sentido mais específico tendo em vista os elementos constantes
da ementa considerada em sentido amplo, o objeto dessa disciplina são as relações entre semiótica e
comunicação enquanto áreas tradicionais de conhecimento, considerando a emergência e evolução
de meios técnicos nas suas consequências observadas nas características comunicativas atuais,
relações dialógicas entre teorias e conceitos correntes, características político-epistemológicas das
duas áreas em comparação e a produção de conhecimento.
Para tanto e a partir de um plano de ensino que se desenvolverá sob a forma de seminários, a
disciplina tem como objetivos: 1. estudar, analisar e comparar a comunicação e a semiótica nas suas
características conceituais, epistemológicas e metodológicas de produção de conhecimento; 2. definir
e discriminar os temas que têm sido debatidos nas duas áreas, tendo em vista o impacto e
consequências das atuais tendências tecnológicas; 3. interpretar as novas ordens econômico-políticas
contemporâneas em suas características comunicativas e semióticas; 4. como conseqüência dos
objetivos anteriores, estudar alguns temas que oferecem dimensões específicas de desenvolvimento
cognitivo, epistemológico e metodológico; 5. caracterizar relações teóricas, epistemológicas e
empíricas presentes em trabalhos voltados ao estudo de dispositivos midiáticos tecnológicos ou não e
os recursos configurativos das suas dimensões políticas e epistemológicas.
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