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Ementa: O conceito de mediação consolidou-se como chave para os estudos 
dos fenômenos comunicacionais, na virada dos anos 1980 para os 1990, com a 
institucionalização dos estudos culturais em diversos países. Com o 
deslocamento do foco das pesquisas de Comunicação da estrutura dos meios 
e das mensagens para as mediações, no entanto, colocou-se demasiada 
ênfase nos estudos de recepção, em detrimento das pesquisas acerca das 
práticas interacionais e das linguagens comunicacionais. Neste curso, busca-se 
pôr em revisão o conceito de mediações popularizado por autores como Jesús 
Martín-Barbero, problematizando-o em relação a seu maior rival, a ideia de 
midiatização. Entende-se aqui, a partir de contribuições trazidas pelos 
interacionistas simbólicos da Escola de Chicago e pelos estudos da Escola de 
Palo Alto, que as interações comunicacionais representam uma chave 
alternativa de compreensão e análise da trama que constitui o social, bem 
como dos projetos de construção do self, que se nutrem de bens simbólicos 
veiculados pelos meios e de toda uma teia de relações sociais, culturais, 
econômicas e políticas. Mediações e interações, portanto, organizam-se como 
instâncias que se sobrepõem, sem prevalências de uma sobre a outra, a priori. 
Interessa-nos particularmente, nesse percurso, o atual ambiente midiático, 
marcado pela convergência digital e pelas interações mediadas por 
computador, que redesenha práticas sociais e reconfigura circuitos culturais – 
circuitos demarcados por eixos de produção, circulação, consumo, 
representação e regulação, conforme proposto por pesquisadores da Escola de 
Birmingham. Nesse contexto, por fim, trataremos da remediação do rádio pela 
internet e da emergência de novas práticas interacionais envolvendo a criação, 
a distribuição e o consumo de áudio em formato digital e de novos dispositivos 
e suportes para circulação de conteúdos radiofônicos em sites de redes 
sociais. 
 
Objetivos: Reconstruir um percurso teórico de investigação das formas de 
estabelecimento de vínculos sociais, desde os pioneiros estudos da Escola de 
Chicago – articulados em torno do conceito de interacionismo simbólico – e de 
Palo Alto até os estudos culturais, sobretudo em suas vertentes britânica e 
latino-americana, até chegar às mais recentes pesquisas sobre as interações, 
que buscam um caminho próprio para a abordagem dos fenômenos 
comunicacionais. 
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