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1.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, examina-se 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.
Em sentido restrito e entendendo a cidade como laboratório de relações/associações
comunicativas, serão estudadas as características epistemológicas e ontológicas da
cidade contemporânea em suas relações especulares de semelhança e diferenças. Nessa
dimensão, serão consideradas as distintas variáveis que atingem a cidade
contemporânea: o capitalismo pós-fordista, a globalização, a base tecnomidiática das
relações comunicativas,
o trabalho imaterial, as distintas políticas públicas e as respostas que, como resistência
da cidade ante a hegemonia do urbano, patrocinam distintos modos de ser cidade. A
comparação será a constante metodológica prioritária e serão consideradas as
característica sociais, culturais, políticas e econômicas das metrópoles contemporâneas,
observando, notadamente, a cidade de São Paulo como objeto empírico primordial.
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