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aPresentação 

Como consequência de pesquisa empreendida com apoio 
do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas (CNPq), a 
quem agradecemos, este trabalho está voltado para o estu-

do das características da interação, que se confronta com a media-
ção ao estabelecer processos cognitivos que se manifestam em dife-
rentes movimentos essenciais para a epistemologia da comunicação. 
Esses movimentos podem ser sintetizados em três dominantes 
fundamentais: (a) o domínio da mediação caracteriza uma comu-
nicação que se padroniza como código e mensagem a se irradiar 
de um emissor para um receptor unidimensional; (b) o domínio 
da interação caracteriza uma comunicação que se homologa como 
possibilidade ou tentativa incerta do comunicar ao se processar por 
emissores e receptores, entendidos no intercâmbio e porosidade dos 
seus papéis; (c) entre mediação e interação inscreve-se um domínio 
comunicativo, que pode ser apreendido nas fronteiras que se esta-
belecem entre elas e processam traduções que demarcam e diferen-
ciam as manifestações cotidianas da comunicação.

Situando-se no domínio de estudos que desenvolvem uma epis-
temologia da comunicação, a pesquisa teve como objetivo a análise 
das características da interação, que se confronta com a mediação ao 
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estabelecer processos cognitivos que oscilam entre os dois conceitos 
e possibilitariam a discriminação de momentos comunicativos dis-
tintos e essenciais para a epistemologia da comunicação. 

Desse modo, procura-se identificar as matrizes epistemológicas 
subjacentes àqueles processos; apreender as configurações que sus-
tentam essas matrizes, a fim de ser possível identificar suas manifes-
tações cotidianas e a rede que entre elas se estabelece à maneira de 
fronteira porosa e movediça de difícil domínio epistemológico para 
a comunicação mais afeita à mediação do que à interação. Nesse 
domínio, procura-se verificar de que maneira uma pesquisa empí-
rica possibilitaria inferências originais no desenho da epistemologia 
da comunicação em constante revisão das suas matrizes históricas.

O objeto da pesquisa está concentrado no levantamento empírico 
de processos mediativos e interativos que se apresentam na cidade, 
entendida como laboratório comunicativo original, porque nela 
podem ser encontradas manifestações inusitadas desses processos. 
Dessa maneira, a pesquisa, desenvolvida por pesquisadores do Grupo 
de Pesquisa Espaço/Visualidade-Comunicação/Cultura (ESPACC), 
considerou o levantamento e a análise de manifestações mediativas e 
interativas que têm a cidade como cenário ou como ator. 

Partindo dessa pesquisa, este livro condensa as principais infe-
rências teóricas sugeridas pelas suas atividades e divide-se em dez 
ensaios distintos,1 embora voltados para a consecução do mesmo 
objetivo que a inspirou. Desse modo, estudam-se: (a) as dimensões 
epistemológicas dos dois conceitos em análise; (b) a natureza da 
comunicação dispersa e indecisa entre mediações e interações; (c) a 
natureza da comunicação que participa, ao mesmo tempo, de um 
cotidiano habitual e consciente; (d) a natureza do conhecimento 
dividido entre dimensões conceituais abstratas e manifestações 
concretas; (e) o papel das atividades empíricas em confronto com 
as dimensões epistemológicas de uma área científica; (f ) o antropo-

1No	final	deste	livro	(p.	215-216),	encontram-se	as	referências	originais	de	cada	ensaio.
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centrismo da cultura ocidental afeita a polaridades e simetrias; (g) 
as estratégias inferênciais na produção de conhecimentos mediati-
vos e interativos; (h) a cidade como laboratório de comunicações 
mediativas e interativas com consequências sociais, culturais e 
políticas; (i) as diferenças entre urbano e cidade, nas respectivas 
e paradoxais mobilidades lineares e fixas, móveis e em redes; (j) o 
confronto entre notáveis e conhecidas leituras de cidades, a fim de 
ser possível considerar as distintas dimensões políticas das cidades 
que, do século XIX ao XXI, conformam modos de ser cidade. 

Se observarmos a sequência desses tópicos, veremos que os 
ensaios não são díspares, ao contrário, são orientados por rigorosa 
sincronia: partem dos dados pesquisados para refletir sobre a epis-
temologia da pesquisa e, ao final, sobre a própria natureza episte-
mológica do conhecimento.

Este trabalho destina-se à leitura atenta de comunicólogos, 
arquitetos, urbanistas, paisagistas, geógrafos, historiadores e artistas 
em geral.
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