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A midiatização é usada como um conceito para descrever o processo de expansão dos 

diferentes meios técnicos, então proposta contempla a explicitação de problema de 

midiatização e os desafios que apresenta para a pesquisa em comunicação.  

Apresento o projeto de pesquisa Plurivocidade do conceito de midiatização 

desenvolvido com apoio do CNPQ, com vigência de 01/03/2015 a 31/10/2017, inserido na 

linha de pesquisa  Midiatização e Processos Sociais do Programa de Pós Graduação em 

Comunicação da Unisinos , coordenado pelo Professor Dr. Pedro Gilberto Gomes. A pesquisa 

conta com a infraestrutura de dois bolsistas: um ( 1) bolsista iniciação científica , graduanda 

do curso de comunicação digital que será responsável por uma das etapas do trabalho que será 

o desenvolvimento de um espaço virtual para armanezamento e compartilhamento de 

materiais e notícias sobre midiatização no Brasil e  outros países da América Latina,América 

do Norte e Europa com destaque para: Argentina, Colômbia, México,Estados Unidos, Reino 

Unido, França; Um bolsista apoio técnico. 

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. 

No Brasil, o termo aparece numa determinada perspectiva de pesquisa associado à 

constituição de uma ambiência mais ampla que a mera focalização nos dispositivos 

tecnológicos de comunicação. Essa é a posição de alguns pesquisadores vinculados à 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos. O conceito aqui, expressa um bios midiático mais 

abrangente que a análise dos dispositivos tecnológicos. É necessário olhar para mais além, 

numa perspectiva meta-midiática, para ver a ambiência que se forma com a sociedade da 

informação atual. 
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