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PLURIVOCIDADE E O CONCEITO DE MIDIATIZAÇÃO

Introdução

Resultados e discussão

Este projeto tem como objetivo estudar o conceito de midiatização,

como conceito chave para a pesquisa de comunicação na sociedade

contemporânea. Como a midiatização não se apresenta da mesma forma

para todos e em todos os lugares, existem diferenças e semelhanças entre as

culturas e nações em processo de midiatização, não somente na atualidade,

mas vem de uma perspectiva histórica. Graças ao rápido desenvolvimento

das tecnologias e dos sites de relacionamento e das redes sociais, o

fenômeno da midiatização vem se constituindo num objeto cientifico de

referência.

Preparação de um livro sobre midiatização;

Realização de um Seminário Internacional;

Discussão dos resultados no âmbito dos programas e grupos que se

dedica ao tema de midiatização.
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Objetivo

Estudar de modo crítico o quadro teórico-epistemológico e

metodológico do conceito de midiatização, suas vertentes, contextos e

escolas.

O trabalho privilegiará documentos, arquivos e produções

bibliográficas. Num primeiro momento, mapear a emergência da

midiatização na sociedade revisitando autores que trabalham com o

assunto, tanto os nacionais, como os latinos e norte americanos e os

europeus.

Aqui, a necessidade da elaboração de um site onde a documentação

do projeto será disponibilizada online , tais como teses, artigos,

publicações sobre o conceito de midiatização. Ao mesmo tempo que o site

servirá como um repositório de documentos para a pesquisa, também

contribuirá com outros pesquisadores que buscam referências sobre o

tema.

Metodologia


