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Como resultado da mundialização dos costumes e da economia nas últimas décadas, 

principalmente após a queda do muro de Berlim em 1989 e do advento das novas 

tecnologias, mudou a relação espaço-tempo das sociedades, e as ideologias parecem não 

fazer mais sentido com a era planetária. O assunto se tornou objeto de investigação de 

um conjunto de teóricos, não apenas pelos subtemas imbricados na questão, como a 

logística dos transportes, comunicações por infovias, economia e globalização, mas 

também pelo redesenho do mapa mundial e sua influência sobre o sujeito. Mas os 

referenciais teóricos, em geral, parecem não dar conta de compreender esse cenário. O 

objeto a que nos propomos neste estudo (mídia e cultura global) se mostra instigante, na 

medida em que se constitui numa questão epistemológica envolvendo os processos 

comunicacionais e a cultura. A percepção que se tem do problema é que o sistema 

econômico não pode ser o único protagonista desse mundo que se anuncia. Há que se 

considerar os substratos dessa cultura na integração entre o local e o global, mas sem 

dogmatismos e análises reducionistas. Metodologia: será utilizada a pesquisa 

multidisciplinar, em que os diversos saberes conversam entre si e participam na 

formação dessa cultura. As análises vão se apoiar na pesquisa qualitativa, para se saber 

como a mídia constrói suas representações de sentido sobre fatos relacionados à cultura 

planetária. De que forma contextualiza o assunto. Citações em revistas especializadas, 

livros e periódicos serão observadas por escolha aleatória. Dessa forma será possível 

comparar as representações discursivas usuais aos conceitos da intersubjetividade. O 

referencial teórico se baseará nos ensinamentos de Morin (2005), Santos (2004), 

Medina (2006), Hall (2005), Cassirer (1994) e outros que dialogam com a 

complexidade. A construção do texto compreenderá: 1) levantamento da questão; 2) 

aspectos históricos da mundialização; 3) o olhar da compreensão; 4) material de análise. 

É possível que, ao se pensar o problema da planetização dentro de uma perspectiva 

complexa, o estudo demonstre suas contradições e acertos e desperte uma consciência 

para as crises humanitárias. 
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