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Project abstract:
O projeto propõe analisar o novo momento das cidades, em especial das smart cities, considerando um recorte pós-pandêmico entendendo que o SARS-Covid-29, a partir de 2022, será endêmico na sociedade contemporânea - e, portanto, a participação e a
inteligência cidadã, em consonância com as ferramentas digitais serão crucias nos processos de inclusão/exclusão social. A cidade sede
para o estudo continua a ser Barcelona, uma vez que já acumulamos alguma expertise com estudos anteriores, da qual devemos
destacar as particularidades do contexto sócio-político regional catalão, em que, usos e políticas públicas no acesso das tecnologias,
sentiram os efeitos da pandemia em todo o processo. Além da experiência barcelonesa, esta investigação pretende ainda ampliar as
reflexões com trabalhos conjuntos na Academia de Ciencia Política del Departamento de Política y Sociedad - CUCIÉNEGA en
Jalisco/México e no Dipartimento di Geografia dell'Università di Trieste/Itália e no Dipartimento di Culture, Politica e Società
dell'Università di Torino. Essas parcerias justificam-se pela possibilidade de avultar o conhecimento acerca das smart cities, uma vez
que diferentes áreas do conhecimento em diferentes continentes, somados a nossa experiência sul americana, fornecerá subsídios para
uma crítica dos modelos neoliberais de cidades inteligentes e as relações sociais engendradas. Tendo como um norte possível a proposta
de Francesca Bria de um Novo contrato social para a sociedade digital e a emergência de novos negócios verdes inteligentes (smart
green new dial) podemos caminhar para uma sociedade mais democrática baseado em um projeto técnico humanístico que denuncie
iniciativas neoliberais como o greenwashing, roupagem verde das atividades industriais; o open-washing, uma fictícia transparência do
marketing ou o empathy-washing, a maneira como a grandes empresas de dados se aproveitam das crises humanitárias para acumular.
Isso reforça o que Milton Santos, já denunciava, da falta de compromisso moral das grandes empresas com os territórios. O objetivo
geral é verificar como a transição digital afetou/afeta os diversos grupos em uma smartcity, as demandas surgidas e os aprendizados na
cidade pós-pandêmica. Para alcançar tal objetivo, seguimos com o mixed methods, desenvolvido desde pesquisas anteriores (FAPESP
2016/23386-0 FAPESP 2019/08256-0) considerando que o levantamento de dados, quantitativos e qualitativos, se faz necessário.
Conceitos já trabalhados como Mídia Territorial e Smartcity continuam sendo atualizados para maior compreensão da temática da
comunicação urbana contemporânea.
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Soberania tecnocomunicacional para um novo contrato social na cidade pós pandêmica. Participação
cidadã e políticas públicas em Barcelona
Coleta de Dados
Que dados serão coletados ou criados?
dados quantitativos, aqueles passíveis de mensuração, que são objetivos e dedutíveis relacionados, principalmente aos levantamentos demográficos, IDH, índices de
participação da cidadania, serviços públicos e os dados qualitativos aos resultantes de entrevistas e situações no cotidiano.
Como os dados serão coletados ou criados?
por meio de bancos de dados oficiais dos poderes públicos
por meio de entrevistas
por meio de arquivos públicos e privados

Documentação e Metadados
Que documentação e metadados acompanharão os dados?
. documentos em formato docx e pdf que necessitam de softwares próprios para serem abertos.
. documetos em formato jpeg e outros exigindo leitores de imagens para leitura
. rusenos e abstracts das matérias e artigos

Ética e Conformidade Legal
Como você administrará qualquer questão ética?
a Lei Geral de Proteção de Dados será atendida em sua plenitude
Como você vai gerenciar os direitos autorais e os direitos de propriedade intelectual (IP / IPR)?
na pesquisa com recursos a propriedade intelectual de quaisquer dados existentes, bem como dos novos dados gerados são públicos

Armazenamento e Backup
Como os dados serão armazenados e terão backup durante a pesquisa?
Os dados armazenados serão de responsabilidade do pesquisador em um servidor próprio com backpup feito pelas equipes da universidade minimizando as possibilidades de
perda do que já foi feito e elaborado.

Como você vai gerenciar o acesso e a segurança?
Os dados armazenados serão de responsabilidade do pesquisador em um servidor próprio com backpup feito pelas equipes da universidade minimizando as possibilidades de
perda do que já foi feito e elaborado.

Seleção e Preservação
Quais dados são de valor a longo prazo e devem ser mantidos, compartilhados e / ou preservados?
por meio de um serviço de dados seguro. Os dados serão liberados para consulta pública após o término nos trabalhos e da aprovação dos relatórios pela FAPESP
Qual é o plano de preservação a longo prazo do conjunto de dados?
o plano será elaborado com a equipe da biblioteca e do SPD Uniso

Compartilhamento de Dados
Como você vai compartilhar os dados?
os dados serão compartilhados por arquivo disponível no site do Grupo de Pesquisa MIDCID
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Existem restrições ao compartilhamento de dados requeridos?
não

Responsabilidades e Recursos
Quem será responsável pelo gerenciamento de dados?
o pesquisador responsável e a equipe de apoio
Quais recursos você precisará para entregar seu plano?
serão necessárias reunições tecnicas com as equipes da Biblioteca e SPD da Universidade
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Planned Research Outputs
Data paper - "resultados esperado"
. Aprofundar o conhecimento acerca dos processos sócio tecnológicos e comunicacionais urbanos em Barcelona/Espanha, locus das investigações anteriores e continuar a
contribuir com a subárea Geografia da Comunicação, na qual estamos inseridos e que completou dez anos de existência como grupo constituído na Intercom, e participarei do
45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação de 2022. Organizo, em 2022, o XIV Encontro de Pesquisadores em Comunicação e Cultura da Uniso com a temática
Comunicação e Violências Contemporâneas, possibilidade de aprofundar os debates e reflexões na temática do direito à cidade e a cidade pós pandêmica.
Somada à essa participação mínima, planejo enviar papers para encontros internacionais e nacionais. Importante ressaltar que os estudos e trabalhos do MidCid - Grupo
Internacional de Pesquisa Mídia, Cidade e Práticas Socioculturais da Universidade de Sorocaba/UNISO continuam por meio de convênios institucionais de cooperação
nacional e internacional já firmados e seus trabalhos mensais.
. Espera-se avultar o conhecimento acerca da smart city, uma vez que diferentes áreas do conhecimento em diferentes continentes, somados a nossa experiência sul americana,
fornecerá subsídios para uma crítica dos modelos neoliberais de cidades inteligentes e as relações sociais engendradas;
. constituir, a partir da experiência comum, uma rede de pesquisa acerca das cidades das políticas públicas voltados para o novo contrato social digital

Planned research output details
Title
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