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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 e considerando que a cidade é o ambiente onde as consequências  das 
decisões econômico, financeiras e políticas globais podem ser claramente observadas, a 
disciplina investiga as dimensões midiáticas da cidade contemporânea ( sobretudo São 
Paulo) a fim de apreender: 1) as bases teóricas e epistemológicas que se processam entre a 
cidade entendida como topologia funcional em confronto com as distintas manifestações 
comunicativas registradas na criação de especialidades urbanas como construção de  modos 
de vida; 2) as características daquelas espacialidades como decorrência dos vetores da 
globalização e suas características nas territorializações mundiais, 3) os processos de 
resistência política que, na complexidade dos processos globais, respondem a pressões 
planetárias,  ocorrem nos lugares/glocais,  transformam os modos de vida e os papeis 
comunicativos das espacialidades. Como fundamentação teórica serão considerados e 
relacionados os pontos de vista propostos  por Lazzarato, Negri, Virno, Laclau, Latour.  Do 
ponto de vista metodológico, será privilegiada a análise comparativa e relacional de 
processos comunicativos e midiáticos que se desenvolvem no âmbito das características da 
cidade funcional e atingem as manifestações dos lugares  entendidos como possíveis 
resistências urbanas que exigem ser estudados como processos comunicativos 
contramidiáticos.  
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