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Neste artigo, pretendo analisar a virada epistemológica proposta por Martín-Barbero ao 

deslocar sua atenção das mediações culturais da comunicação para as mediações 

comunicativas da cultura e o papel que a tecnicidade, ao lado da institucionalidade, da 

socialidade e da ritualidade passam a ter em seu pensamento. Procuro mostrar como a 

sua noção de tecnicidade não chega a abordar certas questões importantes desenvolvidas 

pelos estudos das novas mídias e sobre a materialidade da comunicação. 
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Dos meios às mediações 

A obra De los Medios a las Mediaciones comemora 30 anos, desde sua publicação 

em 1987 pela Editora Gustavo Gili de Barcelona. Em 1997, a editora da UFRJ publicou 

a sua tradução para o português. 

Nesses anos, Martín-Barbero tem produzido uma série de revisões e tentativas de 

esclarecimento sobre o que ele entende por mediações (que, muitas vezes, confunde-se 

com a noção de recepção) e quais seriam os tipos de mediações fundamentais para o 

entendimento dos processos culturais e comunicacionais (MARTÍN-Barbero, 1995, 2002, 

2003, 2006, 2009). 

Dos meios às mediações, como observa Signates (2006), não deixa muito claro o 

que é mediação e não há uma reflexão mais profunda sobre a noção de “meio”. Embora 

Martín-Barbero (1997) procure vincular-se a um projeto iniciado por Walter Benjamin, a 

sua análise dos meios fica muito aquém daquela proposta pelo filósofo. 

A ênfase dada pelo autor às mudanças trazidas pela técnica e seu vínculo a um 

universo sensorial, relacionado à experiência social da modernidade (GIRARDI, 2017; 

SÁ, 2004), são apenas parcialmente incorporados. Apesar disso, a inspiração inicial do 

seu projeto Dos Meios às Mediações destaca essa complexidade (novas técnicas, cidade 

moderna, sensorialidade): “Benjamin se propõe então a tarefa de pensar as mudanças que 

configuram a modernidade a partir do espaço da percepção, misturando para isso o que 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba/PR - 04 a 09/09/2017 
2 Professor da Faculdade Cásper Líbero e USCS. Pesquisador no Centro Interdisciplinar de Pesquisa (CIP) 

e do Grupo de Pesquisa Teorias e Processos da Comunicação na Faculdade Cásper Líbero – e-mail: 

girardi@uol.com.br 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 2 

se passa nas ruas com o que se passa nas fábricas e nas escuras salas de cinema e na 

literatura, sobretudo na marginal, na maldita” (MARTÍN-BARBERO, 1997 p. 73). 

 Em um primeiro momento, a questão das novas técnicas fica incorporada ao 

processo da recepção. Somente em obras posteriores, sob a influência dos debates sobre 

as novas mídias, é que o autor passa a se concentrar no que chama de tecnicidades. Mesmo 

assim, elas são vistas mais em termos de linguagem e modos de fruição do que em sua 

“medialidade”, tão cara às teorias focadas na materialidade da comunicação (BASTOS, 

2012, GUMBRECHT, 2010). 

 A abandono daquilo que chamou de “mediacentrismo” fazia-se necessário pelas 

próprias circunstâncias históricas da América Latina: a força dos novos movimentos 

sociais. A recepção ganha centralidade, mas não sem os devidos riscos de localização 

desses estudos em uma outra “etapa” ou momento do processo comunicacional.  

Por isso, em vez de fazer a pesquisa a partir da análise das lógicas de produção e 

recepção, para depois procurar suas relações de imbricação ou enfrentamento, 

propomos partir das mediações, isto é, dos lugares dos quais provêm as 

construções que delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade 

cultural da televisão. (MARTÍN-BARBERO, 1997 p. 292) 

 

O próprio autor (MARTÍN-BARBERO, 1995) destaca esse risco e aconselha seus 

leitores a pensa-lo como uma espécie de “reencontro dos estudos da comunicação com a 

sociedade latino-americana de hoje”, em uma ruptura com uma epistemologia 

“condutivista” e “mecânica” da comunicação, centrada nos propósitos e lógicas da 

emissão e na ausência de “verdadeiros intercâmbios” entre “verdadeiros atores”. Fica 

clara a vinculação, nessa primeira etapa de seu trabalho, àquilo que chamou de 

“mediações culturais da comunicação” – o esboço de um mapa noturno de exploração 

das mediações. 3 

Nesse sentido, a recepção passa a ter um lugar fundamental no processo de 

reflexão sobre as práticas culturais e os processos comunicacionais que as orientam, pois 

ela “... não é somente uma etapa no interior do processo de comunicação, um momento 

separável, em termos de disciplina, de metodologia, mas uma espécie de um outro lugar, 

o de rever e repensar o processo inteiro da comunicação” (MARTÍN-BARBERO, 1995 

P. 40). 

                                                 
3 “Y fue ese artesanal oficio el que guió la larga, cerca de diez años, investigación que recogió De los medios a las 

mediaciones, donde sinteticé así lo que entendía por mapa nocturno: un mapa para indagar la dominación, la 

producción y el trabajo pero desde el otro lado: el de las brechas, el consumo y el placer. (MARTÍN-BARBERO, 2002 

p.6)” 
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As leituras de sua obra, no entanto, fazem com que Martín-Barbero seja obrigado 

a esclarecer algumas questões: a mudança do lugar em que se produz a compreensão sobre 

a relação entre comunicação, política e cultura nas sociedades latino-americanas não deve 

levar à falsa impressão de as pessoas podem fazer o que quiserem com os bens culturais. 

Deve ficar claro que a capacidade que os atores têm de se apropriar desses bens e do 

mundo em que vivem envolve condicionamentos históricos, sociais e culturais muito 

particulares.  

A ideia de que “temos de estudar não o que fazem os meios com as pessoas, mas 

o que fazem as pessoas com elas mesmas, o que elas fazem com os meios, sua leitura” 

(MARTÍN-BARBERO, 1995, p. 55) não deve, portanto, transformar a recepção em uma 

“etapa” destacada da pesquisa. É preciso entender como a recepção passa a ser a 

articuladora da compreensão das lógicas de produção e seus formatos industriais em seu 

encontro com as matrizes culturais e as práticas de consumo dos usuários. 

Nesse momento, o autor fala da lógica capitalista de produção de bens culturais, 

das lógicas profissionais de produção simbólica nas empresas de comunicação, mas não 

toca em nenhum momento na própria “medialidade” ou “materialidade” como uma forma 

específica de mediação. A tecnicidade que, posteriormente, virá a ser incorporada ao seu 

modelo de mediações, vê nos gêneros a articulação entre lógicas e práticas de produção 

e lógicas e práticas de recepção.4 

Entre a lógica do sistema produtivo e as lógicas dos usos, medeiam os gêneros. 

São suas regras que configuram basicamente os formatos, e nestes se ancora o 

reconhecimento cultural dos grupos. (...) No sentido em que estamos trabalhando, 

um gênero não é algo que ocorra no texto, mas sim pelo texto, pois é menos 

questão de estrutura e combinatórias do que de competência. Assumimos então a 

proposta de uma equipe de investigadores italianos segundo a qual um gênero é, 

antes de tudo, uma estratégia de comunicabilidade. (MARTÍN-BARBERO, 1997 

p. 301-302)5 

 

A análise das mediações no folhetim 

                                                 
4“Jesus Martín-Barbero é um autor fundamental para a construção de uma nova abordagem dos gêneros televisivos, 

em razão de seu esforço de pensar modelos comunicativos que abarquem a totalidade do processo, por sua concepção 

de gênero como estratégia de comunicabilidade e por considerar o caráter contingente e transitório do gênero e as 

distintas temporalidades que ele convoca. Além do mais, ele investiga a televisão, toma o gênero televisivo como uma 

categoria cultural, adota uma abordagem fortemente historicizada e nos oferece pistas para pensar os vínculos entre 

comunicação, cultura, política e sociedade (GOMES, 2011 p. 113)” 
5 Para Manovich (2001), a presença das “novas mídias” traz um elemento novo na análise das mediações e sua relação 

com a comunicação.  Nas novas mídias, lida-se não apenas com a camada cultural (da qual os gêneros são a mediação 

principal), mas, também, com sua medialidade muito particular, a sua camada computacional. Ver: GIRARDI, 2017b 
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Ao falar do aparecimento do folhetim, Martín-Barbero descreve como as 

mediações relacionadas às lógicas de produção, aos formatos industriais, às matrizes 

culturais e às competências da recepção (consumo) articulam-se.   

 Na existência de um mercado de bens simbólicos capitalista, esse formato 

industrial - que encontra seu lugar, em um primeiro momento, no jornal - marca o 

aparecimento de novas relações na lógica da produção: a relação entre o editor e o autor, 

por um lado, e a mudança da relação do escritor com o seu próprio processo criativo. Nas 

lógicas de produção desse novo formato industrial, isso se manifesta da seguinte forma:  

1) na relação assalariada que o autor do folhetim estabelece com a organização 

jornalística   

2) no ritmo da produção que o faz escrever sob pressão de uma periodicidade muito 

particular desses formatos - o que o força a escrever “contra o relógio”  

3) esse modo de escrita obrigou o autor a se adequar a uma forma de construção de 

narrativas muito particular.  

Esses ambientes pressupõem mediações muito particulares, eles pressupõem uma 

“mediação institucional com o mercado que orienta, rearticula a intencionalidade 

‘artística’ do escritor” que passa a ser avaliada em termos de produtividade e rentabilidade 

e que enfatiza mais as particularidades do gênero do que a figura do autor. 

Além disso, as dinâmicas e os circuitos de consumo que envolvem o jornal e o 

livro são muito diferentes. O folhetim, em sua materialidade e institucionalidade, não 

assumirá o estatuto cultural do livro. Em um primeiro momento, sua existência vincula-

se à do jornal e a tudo o que ele representa em termos de lógicas de produção e consumo: 

sua temporalidade.6 

A alteração nos modos de aquisição (semanal ou diária) e na forte presença da 

propaganda que caracterizam as produções jornalísticas na ordem capitalista moderna vão 

produzir um novo tipo de mediação entre o mercado e as práticas culturais.  

Ao falar do famoso folhetim de Eugène Sue, Os Mistérios de Paris, Martín-

Barbero observa como a participação dos leitores, por meio de cartas ao jornal, era 

intensa. As cartas criticavam a dureza com que Sue contava suas histórias ou até mesmo 

o tom “socialista” do seu folhetim.  Além disso, alguns acreditavam que os personagens 

que apareciam nas narrativas eram reais e esses “tipos” passaram a servir de referência 

para os próprios leitores das classes populares. A vida copiando a arte dentro de 

mediações muito particulares. 

                                                 
6 Sobre a materialidade e os formatos industriais na diferença entre o jornal (a crônica) e o livro, ver o capítulo “A 

crônica cinematográfica” da obra João do Rio e seus cinematógrafos de Aline da Silva Novaes (NOVAES, 2015) 
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Entretanto, não se deve passar “das estruturas dos textos às da sociedade ou vice-

versa, sem passar pela mediação constituidora da leitura. Da leitura viva, isto é, daquela 

que as pessoas fazem a partir de sua vida e dos movimentos sociais em que a vida se vê 

enredada” (MARTÍN-BARBERO, 1997 p. 179).  

As mediações entre a lógica da produção/formatos industriais e as matrizes 

culturais/competências de recepção deixam suas marcas no texto. Isso interfere na sua 

materialidade como, por exemplo, nos dispositivos de composição tipográfica (letras 

grandes e espacejadas) que procuram tornar agradável e fácil a leitura a um perfil de 

usuários acostumados à cultura oral. É preciso provocar o desejo da leitura com 

consequências comerciais muito claras (MARTÍN-BARBERO, 1997 p. 180). 

Ao seu lado, articulam-se os dispositivos de fragmentação da leitura, uma nova 

organização da narrativa (baseada em episódios, capítulos, subcapítulos) e em 

dispositivos de sedução: o encadeamento dessas fragmentações em uma duração 

específica e organizada segundo a lógica do suspense - em constante negociação com seu 

público leitor (uma “estrutura aberta”) - permitindo que a narrativa seja incorporada ao 

ritmo da vida cotidiana (MARTÍN-BARBERO, 1997 p.181). A estrutura aberta permite 

a sua atualização, uma negociação constante, um jogo de sedução a partir de certas regras 

que envolvem um equilíbrio criativo entre surpresas e repetições. Não é, pois, sob o autor 

que recai a legitimidade institucional da criação. Ela é transferida ao gênero, ela se torna 

uma espécie de narrativa estandardizada de gênero. 

Esse processo se completa com os dispositivos de reconhecimento, a partir das 

situações narradas que o leitor reconhece em sua realidade cotidiana e que depende da 

intervenção de um tipo particular de herói que não tem mais nada de sobrenatural – “é 

uma pessoa como nós”.  

Nessas narrativas, questões éticas e estéticas estão diretamente relacionadas na 

trama – uma espécie de “moral da história” que articula a experiência da violência e do 

medo ao ressentimento e à esperança de revanche e de vingança (MARTÍN-BARBERO, 

1997 p.184). Esse processo chega a um grau de amadurecimento que acaba por se libertar 

do jornal como materialidade e passa a ter um circuito próprio de produção e consumo. 

Antes de se tornar um hábito social, essa nova experiência cultural urbana teve de 

ser aprendida – retomando uma inspiração Benjaminiana. Ela não dependia apenas de um 

processo massivo de alfabetização, mas da incorporação de uma nova cultura – uma 

mediação institucional do mercado sobre os formatos industriais urbanos, nas suas 
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relações com as matrizes culturais e as novas competências culturais a serem negociadas 

entre produtores e consumidores de bens culturais. A cultura passa a se tornar o espaço 

de disputas hegemônicas em torno dos sentidos tomados pela luta de classes e pelas 

desigualdades sociais. Não se trata, exclusivamente, da submissão a uma lógica mercantil 

ou a uma ideologia dominante pura e simplesmente. 

Estamos afirmando que as modalidades de comunicação que neles e com eles 

aparecem só foram possíveis na medida em que a tecnologia materializou 

mudanças que, a partir da vida social, davam sentido a novas relações e novos 

usos.   Estamos situando os meios no âmbito das mediações, isto é, num processo 

de transformação cultural que não se inicia nem surge através deles, mas no qual 

eles passarão a desempenhar um papel importante a partir de um certo momento 

– os anos vinte. (MARTÍN-BARBERO, 1997 p. 191)7 

 

O lugar das mediações 

Martín-Barbero, ao lado dos representantes da Estética da Recepção (LIMA, 

1979) e dos Estudos Culturais (WILLIAMS, 2016), procura redefinir aquilo que está em 

jogo nas práticas comunicativas. No entanto, procura se distanciar de uma abordagem que 

ele mesmo chama de “culturalista: “O desafio apresentado pela indústria cultural aparece 

com toda a sua densidade no cruzamento dessas duas linhas de renovação – que inscrevem 

a questão cultural no interior do político e a comunicação, na cultura” (MARTÍN-

BARBERO, 1997 p. 287). 

 Para entender essa nova postura, o autor identifica três lugares fundamentais de 

análise das mediações, relacionados às experiências dos usuários com os meios 

eletrônicos de comunicação, basicamente, o broadcasting8. 

1) a cotidianidade familiar – a vida familiar passa a ser o lugar em que a experiência 

de recepção ocorre. Isso marca suas instâncias de produção, a partir de uma função 

fática, capaz de simular presença e proximidade, uma relação de contato à 

distância. Ela aparece na figura do apresentador-animador e no modo pelo qual 

interpelam sua audiência – “um discurso que familiariza tudo” desde os 

acontecimentos até às personagens das histórias. 

2) a temporalidade social – é marcada pela articulação entre a grade de programas/ 

gêneros e os rituais do ambiente doméstico, marcados por um determinado tipo 

de rotina. 

3) a competência cultural – uma espécie de letramento audiovisual orientado por 

uma produção cultural serial e pela divisão dos produtos/gêneros audiovisuais 

                                                 
7 Um dos propósitos deste artigo é o de dar início a uma série de reflexões sobre a relação entre a Teoria das Mediações 

e as chamadas Cultural Techniques ou, dito de outro modo, como a ideia de mediações pode ser introduzida nos estudos 

sobre a Materialidade da Comunicação. 
8 A meu ver, essa escolha não se enquadra muito bem na proposta indicada no parágrafo anterior. Além 

disso, elas não apareceram, a não ser de um modo muito vago, na análise do folhetim, apresentada acima. 
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pela grade de programação. Um jogo de repetição, reconhecimento e novidade 

com relação às narrativas.9  

Todos esses lugares estão condicionados por uma série de diferenças nas 

condições sociais dos atores. Por isso, é preciso entender como o habitus de classe tem 

um papel importante na avaliação dos tipos de recursos/capitais que serão ativados por 

eles e a forma assumidas por essas mediações.  

No desdobramento da análise das mediações proposta por Martín-Barbero, Gómez 

observa que:  

Três premissas básicas orientam a análise da recepção televisiva. Primeira, que a 

recepção é interação; segunda, que essa interação está necessariamente mediada 

de múltiplas maneiras e terceira, que essa interação não está circunscrita ao 

momento de estar vendo a tela. O objeto de estudo, por conseguinte, serão as 

diversas mediações ao “longo e amplo” processo de recepção (Gómez, 2005 p. 

37). 

 

Nesse sentido, as mediações podem ser: 

1) De Referência: dependem de valores e da história familiar, do nível educacional, 

dos repertórios culturais, das relações de classe, gênero, idade e a etnia. 

2) Cognitivas: essa mediação ocorre por meio dos scripts, representações mentais 

que indicam enquadramentos e a relevância cultural de determinados temas, 

situações e modos de percepção (modos específicos de leitura) postos em 

negociação na comunicação. 

3) Situacionais: envolve um tipo de relação específica com os meios, relacionada ao 

tipo de espaço em que esse “encontro” ocorre, a forma pela qual esses meios 

disputam a atenção de seus usuários (que podem estar sozinhos ou reunidos na 

sala ou realizando outras atividades, enquanto tem a televisão ocupa seu lugar 

como um ruído de fundo, por exemplo, um tipo de “atenção distraída) 

4)  Institucionais: a televisão transformou-se em “uma instituição social produtora 

de significados” no qual o espectador está envolvido por um conjunto de 

agenciamentos, mas que concorre com outras instituições (a família, a escola, o 

trabalho com seus agenciamentos particulares). 

5) Videotecnológicas: os meios têm uma dinâmica própria de produção de 

representações e modos particulares pelo qual interpelam seus usuários. Essa 

mediação passa pelos gêneros midiáticos, a sua maior ou menor função denotativa 

e o apagamento dos processos e códigos de produção – a sua “naturalização”. 

                                                 
9 Martín-Barbero observa como essa competência cultural é vista de um modo muito particular no mundo da Arte: 

praticamente não existem listas de obras clássicas da televisão, o máximo que se pode encontrar são almanaques. Esse 

é a mesmo questionamento feito por Machado (2000). 
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Uma observação importante de Gómez sobre as mediações é que elas se 

combinam de modo complexo, mobilizando rituais, rotinas, reconhecimentos e afetos. Às 

vezes, uma dessas mediações pode se sobrepor a outra, enquanto que, em outros 

momentos, podem anular-se.  

O autor observa que as comunidades de apropriação – os locais em que se tem a 

experiência direta com esses bens culturais - nem sempre coincidem com as comunidades 

de interpretação – outras esferas de negociação de sentido sobre essa mesma experiência 

(GIRARDI, 2009). 

 Williams (2016), por sua vez, tenta demonstrar como a televisão em sua forma 

cultural é construída no interior de um conjunto de transformações do mundo moderno: 

a urbanização, o aumento de salários, o aumento do tempo livre e da mobilidade, a 

produção de tecnologias públicas de eletrificação, transporte etc. 

 Ao lado do aumento de mobilidade produzida na modernidade, um processo muito 

particular e, aparentemente paradoxal, ocorre: a construção de um tipo de experiência 

baseada em meios de comunicação centrados no lar - uma série de tecnologias domésticas 

(MACKAY, 1997, MORLEY & SILVERSTONE, 1990). Esses meios podem assumir a 

forma de jornais, revistas, catálogos, rádios e televisores que passam a ocupar um lugar 

específico no interior da vida familiar. Williams identificará esse tipo de experiência 

como uma forma de mobilidade privatizada.  

É importante notar a convergência teórica que se desenvolve entre a teoria das 

mediações e as novas gerações dos estudos culturais, particularmente, com os 

trabalhos de Morley (1992) e Silverstone (1991), concentrados na construção das 

chamadas “tecnologias domésticas” e de uma nova “economia moral” centrada 

na famí-lia. Esses estudos mostram que o ambiente comunicacional produzido 

pela televisão é tanto tecnológico como social e que as mediações, nele presentes, 

devem ser avaliadas com bastante cuidado como uma série de práticas culturais 

rotinizadas e ritualizadas. (GIRARDI, 2009 p. 123-124)  

  

O lugar da tecnicidade 

Boa parte das análises de Martín-Barbero sobre as mediações estavam 

relacionadas ao uso do broadcasting ou, em particular, a televisão. A presença das novas 

mídias, das tecnologias móveis e da possibilidade de fruição de bens culturais em 

múltiplas telas e ambientes, associadas a uma nova dinâmica cultural globalizada, fizeram 

com que o autor procurasse dar maior atenção ao papel da tecnicidade como mediação. 
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Embora esse novo “ecossistema comunicativo” tenha passado a demandar 

profunda atenção, Gómez (2006) avalia que se faz necessária uma série de cuidados em 

sua análise. Destacam-se as seguintes recomendações: 

1) É preciso lembrar que um novo meio ou tecnologia não substitui 

imediatamente um meio anterior.  

2) Novas tecnologias demandam um tempo de aprendizagem e de apropriação 

por parte dos usuários - novos “letramentos” 

3) As tecnologias (novas ou não) demandam tipos de atenção e experiências 

diferenciadas – o que pode retardar a transição de uma para outra. 

4) É bem possível que as novas tecnologias móveis atendam melhor 

determinadas demandas de seus usuários do que as tecnologias anteriores. No 

entanto, elas não atendem a todas as necessidades, o que abre espaço para uma 

recomposição das antigas mídias 

5) Os usuários precisam produzir uma série de ajustes em suas experiências 

cotidianas para incorporá-las 

6) Elas têm um custo que pode não ser nada desprezível para muitos usuários, o 

que pode afetar o processo de “migração” tecnológico 

Para Gómez, a experiência com as novas tecnologias móveis não produz apenas 

um “desordenamento” do ecossistema comunicativo anterior e suas mediações, mas tipos 

particulares de recomposição. 

Uma mudança (sócio) cultural supõe então uma mudança de sedimentações na 

produção simbólica (que requer seu tempo). (...) Destempos que supõem ajustes 

e processos de aprendizagem substantivos por parte dos atores sociais, e que 

quase sempre acabam inconclusos. (Gómez, 2006 p. 86) 

 

 Diante desse quadro complexo, Martín-Barbero (2002, 2006, 2009) viu-se, de 

algum modo, obrigado a enfrentar uma questão: o que acontece com a cultura e a 

sociedade quando as novas mídias deixam de ocupar uma posição apenas instrumental 

para “espessar-se, condensar-se e converter-se em estrutural”?  

 Como ser o cartógrafo de mediações comunicativas fluídas? Como fazer um mapa 

que comporte as relações e entrelaçamentos das trajetórias em fuga e seus labirintos? 

Como cartografar as questões que merecem ser pensadas e exploradas? Quais são as 

múltiplas pistas de penetração nessas múltiplas temporalidades, seus destempos e suas 

desmemórias? (MARTÍN-BARBERO, 2002 p. 2-3) 

 O autor destaca que, com o computador, “...estamos não em frente a uma máquina 

com a qual se produzem objetos, mas, sim de um novo tipo de tecnicidade, que possibilita 

o processamento de informações e cuja matéria-prima são abstrações e símbolos. 
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(MARTÍN-BARBERO, 2006 p. 57)”. O código numérico passa a ser um dos mediadores 

universais da produção simbólica sob essa nova tecnicidade 

Estamos diante da emergência de uma ‘nova figura da razão’ que exige pensar a 

imagem, por um lado, desde sua nova configuração sociotécnica...e, por outro, a 

emergência de um novo paradigma do pensamento, que refaz as relações entre a 

ordem do discursivo (lógica) e a do visível (a forma), da inteligibilidade e a 

sensibilidade. (MARTÍN-BARBERO, 2006 p. 73) 

 

 Embora a citação acima direcione nossa atenção para uma espécie de mediação 

relacionada à materialidade da comunicação, o autor cai novamente na questão dos 

gêneros e nas possibilidades da produção simbólica. O que o surpreende, no caso, é o 

significado do hipertexto e a forma reticular assumida pelas redes sociotécnicas. Essa 

seria a sua tecnicidade: os novos campos da experiência humana. 

 Se fosse possível resumir rapidamente esse deslocamento de Martín-Barbero - 

baseado em seus próprios depoimentos - ele poderia ser identificado da seguinte forma: 

em um primeiro momento, o autor concentra-se nos lugares das mediações, representados 

pela cotidianidade familiar, pela temporalidade social e pela competência cultural.  

 Esse modelo pretende se articular a um diagrama composto por um eixo horizontal 

- que identifica a relação entre as mediações culturais, de um lado, e os formatos 

industriais, de outro – e um eixo vertical – que relaciona a lógica da produção industrial 

capitalista e a competência de recepção do usuário. Por meio desse mapa das mediações 

culturais e socioculturais da comunicação seriam pensadas as articulações entre a 

comunicação, a cultura e a política (MARTÍN-BARBERO, 2009) 

No prefácio à quinta edição da obra De los medios a las mediaciones, Martín-

Barbero destaca que estava elaborando, ainda, um mapa noturno de localização das 

mediações. Nesse momento, ele estava em busca do que veio a chamar de mediações 

culturais da comunicação (GOMES,2011, LOPES, 2014, MARTÍN-BARBERO, 2009, 

RONSINI, 2010, SIFUENTES & ESCOSTEGUY, 2016, SILVA, 2012) 

 No entanto, em meados dos anos 1990, a partir de um seminário organizado por 

Gómez referente aos usos dos meios e as práticas comunicativas, Martín-Barbero desloca 

sua análise para o que chamou de mediações comunicativas da cultura. 

Inverto meu primeiro mapa e proponho as “mediações comunicativas da cultura”, 

que são: a “tecnicidade”; a “institucionalidade” crescente dos meios como 

instituições sociais e não apenas aparatos, instituições de peso econômico, 

político, cultural; a “socialidade” – como o laço social está se transformando para 

os jovens, como as relações entre pais e filhos, e entre casais, estão mudando. 

(...)E, finalmente, as novas “ritualidades” que acontecem em relação aos novos 
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formatos industriais possibilitados pela tecnicidade. (MARTÍN-BARBERO, 

2009 p. 152) 

  

Como observa Lopes (2014), o autor parece estar fortemente pressionado a fazer 

um movimento inverso àquele proposto em sua obra seminal, ou seja, traçar o percurso o 

De las mediaciones a los médios. No entanto, Martín-Barbero resiste sensivelmente a 

seguir esse caminho e usa todos os recursos, muitas vezes retóricos, para escapar dele. 

Isso acontece, particularmente, ao indicar que aceita mudar o “lugar a partir do qual estava 

olhando”, mas que isso não significa “assumir a prioridade dos meios”, mas, sim, 

reconhecer que “o comunicativo está se transformando em protagonista de uma maneira 

muito mais forte” e que a comunicação “se adensava na era da nova tecnicidade”. 

(MARTÍN-BARBERO, 2009 p.152).  Devido a esse novo “entorno sociocomunicativo”, 

a referência, agora, parte das mediações comunicativas da cultura.  

Hjarvard (2015) parece seguir por um outro caminho ao reconhecer a 

institucionalização das novas formas ou ecossistemas midiáticos: “Ao aplicar uma 

perspectiva institucional, é importante considerar como podemos pensar as diversas 

mídias - particularmente as novas mídias – como instituições. (HJARVARD, 2015 p. 56)  

Nenhum deles, no entanto, concentra-se sobre as materialidades particulares que 

caracterizam essas novas mídias e de que forma possibilitam esse campo de possíveis 

para suas formas de institucionalização e usos.  

Por isso caberiam algumas questões: A própria materialidade dos meios não 

demandaria tipos de mediações específicas? Martín-Barbero não deveria explicar, de 

alguma forma, o que há nessas novas mídias que possibilita um adensamento da 

comunicação e, com isso, uma mudança qualitativa em sua análise das mediações? 

Sua resposta não deixa de fazer sentido. Em seu pensamento, as mediações são da 

ordem das “dimensões simbólicas da construção do coletivo”, portanto, o lugar da 

materialidade da comunicação não aparece, a não ser de forma indireta, como parte da 

experiência simbólica.10  

                                                 
10 É o que pode ser visto, também, nas tentativas bastante sofisticadas de depuração desse projeto: “Minha proposta 

não é substituir um modelo pelo outro, mas tentar articular os dois sem perder de vista as bases do modelo anterior que 

se assentava em lógicas da produção, lógicas da recepção, matrizes culturais e formatos industriais que são mais 

explanatórias do que as categorias tempos, espaços, migrações e fluxos (2009a, p. 12). Em meu entendimento, 

identidades e cognitividades podem ser noções embutidas tanto na mediação da socialidade quanto da ritualidade e o 

conceito de tecnicidade adquire um novo estatuto para além de mediar a relação entre as lógicas da produção e formatos 

industriais. Portanto, a tecnicidade pode ser compreendida em sentido estrito, como o aspecto textual, narrativo ou 

discursivo da mídia que funciona como organizador perceptivo.” (RONSINI, 2010 p. 7) 
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Essa posição também está mais ou menos próxima daquela proposta por Hjarvard, 

ao argumentar que as novas práticas e formas de expressão, os gêneros e os formatos nas 

novas mídias não podem ser reduzidos simplesmente à existência do código binário. As 

novas performances comunicativas devem ser pensadas a partir de uma perspectiva 

institucional em meio à qual articulam sua existência cotidiana e social. 

Notícias, narrativas audiovisuais e redes sociais são influenciadas pela 

digitalização, mas são também gêneros comunicativos ou formatos de mídia de 

uma ordem superior e possuem uma estrutura própria. Tais características não 

podem ser reduzidas à sua composição binária elementar. Mídia e gêneros são ao 

mesmo tempo formatos comunicativos com affordances11 particulares e formas 

institucionalizadas de interação social.  (HJARVARD, 2015 p. 55) 

 

Isso fica claro em Martín-Barbero ao destacar que nas mediações comunicacionais 

da cultura, a “... noção de comunicação sai do paradigma da engenharia e se liga com as 

‘interfaces’, com os ‘nós’ das interações, com a comunicação-interação, com a 

comunicação intermediada (MARTÍN-BARBERO, 2009 p. 153)”. 

Essa intermedialidade faz a diferença. Ela não é análoga a uma nova forma 

intertextualidade – uma relação entre textos que já existem – mas uma “contaminação” 

entre sons, textos, imagens que são as matérias-primas dos gêneros narrativos - que 

demanda uma nova ordem de conhecimentos e competências baseadas na 

transdisciplinaridade.12 No entanto, pensar essa medialidade a partir da materialidade da 

comunicação não tem um lugar específico em sua análise.  

Para Hjarvard, essa questão merece um pouco mais de atenção. Para ele, a 

materialidade da comunicação (e suas affordances) limita algumas das formas possíveis 

de usos sociais das novas mídias. Porém, a dificuldade de análise nesses termos poderia 

ser explicada por um receio - por parte dos pesquisadores e pesquisadoras da área das 

mediações e das midiatizações – de se aproximar de certo “determinismo tecnológico”, 

atribuído, muitas vezes, ao pensamento de McLuhan.13  

                                                 
11 “Por affordances de uma mídia, compreendemos as possibilidades de comunicação e interação que esta mídia 

proporciona a um usuário potencial. O usuário pode fazer ou não uso dessas affordances, e pode terminar tirando 

vantagem de algumas affordances que não foram antecipadas pelos desenvolvedores da mídia.” (HJARVARD, 2015 

p. 58) 
12 “Elaborei então um documento para defender, até no Ministério da Educação, a transdisciplinaridade entre filosofia, 

história, estudos da linguagem e literatura. (...) Mas as origens da transdisciplinaridade remetem ao ano de 1944, um 

pouco antes de terminar a guerra mundial, no MIT, quando se reúnem, com Norbert Wiener, um neuropsicólogo, Arthur 

Rosenfeld; um psicólogo, Kurt Lewin; e um jovem antropólogo, Gregory Bateson. (MARTIN-BARBERO, 2009 

p,154). Martín-Barbero está se referindo, provavelmente, às Conferências Macy que foram um marco do pensamento 

cibernético. Um pensamento que nunca teve uma boa acolhida no campo da comunicação. 
13 No caso das novas mídias, Manovich (2013 p.15-16) destaca que esse tipo de problema também aparece de uma 

nova forma. Aqueles autores que se concentram na importância do entendimento do software estiveram envolvidos em 

projetos e práticas culturais que incluíam o ensino ou o desenvolvimento de programas ou linguagens de programação.  
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As possíveis relações entre mediação e midiatização assumem uma forma 

complexa para Livingstone (2009) e Hjarvard (2015). As dificuldades quanto ao seu 

entendimento referem-se tanto a questões semânticas quanto históricas e conceituais.  

Discussões internacionais recentes apontam para a resolução destas discordâncias 

terminológicas em favor da distinção europeia continental entre “midiatização” 

(denotando a dimensão estrutural de longo prazo) e “mediação” (significando o 

uso da mídia em encontros comunicativos) (HJARVARD, 2015 p. 53) 

 

Entretanto, é importante destacar, novamente, que nenhuma delas coloca em 

discussão as mediações a partir da materialidade particular das mídias. Esse, talvez, seja 

um dos pontos fracos da proposta de Martín-Barbero ao estabelecer uma transição 

epistemológica que se desloca das mediações culturais da comunicação para as 

mediações comunicativas da cultura. Entender a comunicação, a cultura e a política a 

partir de mediações como a institucionalidade, a socialidade, a ritualidade e tecnicidade 

torna-se epistemologicamente relevante para os estudos de comunicação. No entanto, a 

análise e compreensão da tecnicidade como mediação deveria levar em conta, também, a 

materialidade particular dos meios.  

Não se trata nem de um otimismo tecnológico ligado a um pessimismo político, 

guiado pela onipresença do mercado, e nem uma simples constatação de um adensamento 

tecnológico-comunicacional com efeitos mecânicos sobre vida social - como cita, em 

certo momento, Martín-Barbero(2003).  

A opção de articular comunicação, cultura e política passa, também, pelas 

mediações que envolvem a materialidade das formas comunicativas. 14  

Embora tenha um significado histórico - ao se contrapor ao mediacentrismo e às 

visões lineares ou “etapistas” do processo comunicativo no campo da comunicação - e 

tenha gerado uma série de pesquisa significativas nos Estudos de Recepção - entendo que 

a Teoria das Mediações poderia ser enriquecida a partir das questões levantadas acima. 

Não se trata tanto de ir dos meios às mediações ou das mediações aos meios, mas de 

mediações em mediações e verificar as possíveis configurações que assumem. 

 

 

 

                                                 
Já os autores que não tiveram esse tipo de experiência tendem a praticamente ignorar o seu significado como forma 

cultural.  
14 Essas questões foram levantadas a partir de algumas reflexões, que elaborei em artigo anterior, sobre as Cultural 

Techniques e a sua relação com os estudos sobe a Materialidade da Comunicação (GIRARDI, 2017) 
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