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EMENTA 
A emergência de um conjunto tecnológico digital, incluso o aparecimento e a 
popularização da Internet, impactou de modo sem precedentes as dinâmicas 
comunicacionais, assim como todo o cenário midiático na contemporaneidade. 
Descentralização dos polos emissores de mensagens, participação do público na 
produção de conteúdos midiáticos diversos, ascensão de sites de redes sociais que 
se apresentam como meios privilegiados para dinâmicas socioculturais e 
comunicacionais múltiplas, transformação e fortalecimento de campos da indústria 
do entretenimento como o da música e o dos games, afetações profundas nos 
modelos de negócios do jornalismo e da publicidade, mediação de uma infinidade 
de serviços através dos hodiernos dispositivos de comunicação móveis, são apenas 
algumas das questões que as chamadas TICs parecem trazer. Assim, foi previsível 
que todo um conjunto de novos objetos de estudo e de pesquisa dentro do campo 
da comunicação se voltasse para as tais “novas mídias” e suas possíveis 
consequências e desdobramentos nas sociedades. Mas o que haveria efetivamente 
de “novo” nas “novas mídias”, do ponto de vista da teoria da comunicação? O curso 
parte desta questão para pensar alguns dos principais textos e autores que, desde 
o final do século passado e começo do atual, se esforçam para compreender a 
singularidade da cultura tecnológica e midiática emergente. Tendo como 
referência e perspectiva de análise uma matriz conceitual inspirada nas teorias das 
materialidades (McLuhan, Kittler, Flusser, Boivin, Singer, dentre outros), mas 
dialogando com autores díspares em suas formações e percursos (Latour, Zielinski, 
MD Magno, dentre outros), o curso irá revisitar alguns dos textos que hoje podem 
ser considerados marcos ou “clássicos” para o campo da teoria da comunicação na 
era digital. Temas, conceitos, objetos, metodologias e autores tais como hipertexto 
(LANDON, 2006), limites e desdobramentos da linguagem escrita (Liu, 2016; 
HANSEN, 2000 ; DEKERCKHOVE, 1997), novas mídias (BOLTER e GRUSIN, 1998; 
HANSEN, 2004), conversação em rede (WEINBERGER, LEVINE, LOCKE e SEARLS, 
1999), linguagem das novas mídias (MANOVICH, 2013), interatividade (PRIMO, 
1999), cultura da convergência (JENKINS, 2015), cultura da conectividade (VAN 
DJICK, 2013), cultura da interface (Johnson, 1997) sites de redes sociais (BOYD e 
ELLISON, 2007), métodos de pesquisa na internet (FRAGOSO, RECUERO e 
AMARAL, 2011), dentre outros, serão abordados em uma perspectiva histórica, em 
uma primeira parte do curso. Na segunda parte, emergências últimas que ocorrem 
na cultura midiática e que impactam diretamente o campo da comunicação serão 
apontadas e analisadas – produtos midiáticos singulares (PMS); arranjos 
midiáticos; a hegemonia e a força do entretenimento como linguagem; a 
emergência de um campo híbrido de conhecimentos, nomeado pelo acrônimo 



 
 

M.E.D.I.A. - que reúne disciplinas como as mídias, o entretenimento, o design, a 
informação e as artes visuais, e que podem ser vistas como extensões da 
comunicação - são alguns dos temas e objetos investigados. Por fim, algumas 
últimas questões serão encaminhadas, tais como: 
 
- Tensionamento da ideia de meio a partir da ideia de arranjo midiático e de 
produtos midiáticos singulares (PMS) (PEREIRA, 2008; 2016); 
- Atualização da máxima o meio é a mensagem (McLUHAN, 1964) na expressão o 
arranjo midiático é o dado, a partir da relevância que os dados e a ideia de 
informação ganham dentro das dinâmicas contemporâneas de comunicação 
(CAPURRO E RJØRLAND, 2003; PEREIRA, 2016) 
- A validade da Nova Ciência e as Leis das Mídias, propostas por McLuhan 
(McLuhan e McLuhan, 1992), no encaminhamento dos desafios teóricos, 
metodológicos e epistemológicos que as mídias contemporâneas apresentam; 
- Os papeis e a força dos algoritmos na compreensão das dinâmicas 
comunicacionais e sociais atuais (Slavin, 2011);  
- A fusão das áreas de comunicação e de ciência da informação como área de 
estudos comum na CAPES e possíveis consequências epistemológicas, teóricas e 
institucionais desse movimento; 
 
Consonante aos temas e objetos abordados, o curso utilizará a ferramenta digital 
coletiva e gratuita Slack (www.slack.com ) para a partilha de conteúdos diversos 
(textos, vídeos etc) e para a comunicação extra aula. Detalhes e um tutorial sobre 
os usos da ferramenta, assim como o programa aula-a-aula e eventuais ajustes e 
complementos bibliográficos serão apresentados no primeiro encontro, ao início 
das aulas.  
 
Mais informações: vinianp@gmail.com  
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