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INTERACIONAL DA MÍDIA 

 

PERSPECTIVA DE UMA TEORIA 

INTERAÇÃO E INTERATIVIDADE 



A) Interação face a face 

B) Interação mediada 

C) Quase interação mediada 

 

PRINCIPAIS CONCEITOS 



“Acontece num contexto de co-presença, os participantes estão 

imediatamente presentes e partilham um mesmo sistema referencial de 

espaço e de tempo” (p.78)  

INTERAÇÃO FACE A FACE 



A) Um conversará contando uma história 

B) Um prestará atenção na conversa 

C) E o outro irá atrapalhar a conversa 

 

Atividade em trio 



A) O que você percebeu? 

B) O que você entendeu da história? 

C) E o que você provocou na conversa? 

 

Quais foram as deixas simbólicas? 



”(...) implica o uso de um meio técnico (papel, fios elétricos, ondas 

imediatamente presentes e partilham um mesmo sistema referencial de 

eletromagnéticas, etc.) que possibilitam a transmissão de informação e 

conteúdo simbólico para indivíduos situados remotamente no espaço e no 

tempo, ou em ambos” (p.78)  

INTERAÇÃO MEDIADA 



A) Escreva uma carta para algum professor 

B) Você deixará essa carta na sala dos professores ao final da aula, com seu nome e 

turma. 

C) Vamos ver se algum professor irá responder a carta até semana que vem. 

 

Atividade individual 



”(...) termo para se referir às relações sociais estabelecidas pelos meios de 

comunicação de massa. São produzidas para um número indefinido de 

receptores potenciais e é monológica” (p.79)  

QUASE-INTERAÇÃO MEDIADA 



Características 

interativas  

TIPOS DE INTERAÇÃO 

Interação  

face a face 

Interação  

mediada 

Quase- interação  

mediada 

Espaço-tempo 

Possibilidade de 

deixas simbólicas 

Orientação da 

atividade 

Dialógica / 

Monológica 

Contexto de co-presença; 

sistema referencial 

espaço-tempo comum 

Separação dos contextos; 

disponibilidade estendida 

no tempo e no espaço 

Separação dos contextos; 

disponibilidade estendida 

no tempo e no espaço 

Multiplicidade de 

deixas simbólicas 

Orientada para 

outros específicos 

Dialógica Dialógica Monológica 

Orientada para 

outros específicos 

Orientada para um 

número indefinido de 

receptores potenciais 

Limitação das 

possibilidades de 

deixas simbólicas 

Limitação das 

possibilidades de 

deixas simbólicas 



ESTRUTURA INTERATIVA 



Regiões de fundo Regiões de fundo Região Frontal 



EXPERIÊNCIA ESPAÇO-TEMPORAL 
DESCONTÍNUA 

(imersão) 



4 FORMAS DE AÇÃO À DISTÂNCIA 

1) Destino receptor 

2) Cotidiano mediado 

3) Eventos mediados 

4) Ação ficcional 



1) DESTINO RECEPTOR 
DIRETO E INDIRETO 



DESTINO RECEPTOR 
DIRETO 

(tradicional noticiário televisivo) 



DESTINO RECEPTOR 
INDIRETO 

(entrevistas, mesas redondas, debates políticos) 



 

“Atividade cotidiana que é filmada e transmitida sem que os próprios atores tomem 

consciência de que estão sendo filmados” (p.97)  

(cenas de rua ou participantes de uma conferência internacional ou uum sequestro de 

um avião ou refém por um grupo) 

2) ATVIVIDADE COTIDIANA  
MEDIADA 



 

”Ocorre quando se pretende agir ou interagir de uma forma comum com o único 

escopo de ser filmado, isto é, somente para criar um evento televisivo”(p.98)  

Ela é diferente da ação ficcional, porque ela acontece num contexto de vida real e é 

apresentada como se fosse real. 

ATVIVIDADE COTIDIANA  
SIMULADA 



3) EVENTOS DE MÍDIA 
(casamento real, Olimpíadas, Oscar) 



4) AÇÃO FICCIONAL 



AÇÃO RESPONSIVA 
(ações de indivíduos que ouvem através da mídia que 

certos produtos terão preços aumentados em determinada 
data e respondem com o aumento do consumo destes bens 

antes da data) 


