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MEDIAÇÃO E MIDIATIZAÇÃO 

 

 

SEGUNDA 10:00-13:00 

 

 

Daniel Peraya 

Bernard Miége 

Antonio Fausto Neto 

 

 

Mediação:Ada Cristina Machado 
  



 

Daniel Peraya (Université de Genève) -  

É Professor Emérito da Universidade de Genebra, vinculado a TECFA, Faculté de 

Psychologie et des Sciences de l'Éducation, Université de Genève (Suisse) 

daniel.peraya@unige.ch. Doutor em Comunicação pela Université Catholique de Louvain, 

pós-graduado em Ciências Lingüísticas pela Facultè de Psychopédagogie, Université de l'Etat, 

Ingressou na Universidade de Genebra, em 1986, depois de lecionar na École Normale 

Supérieure, da Universidade de Dakar (1975-1983), onde implementou o centro educacional 

de audiovisual. Juntou-se a TECFA, unidade de psicologia educacional da Faculdade de 

Tecnologia e Ciências da Educação desde a sua criação, em 1990. Atua principalmente nos 

seguintes temas: Comunicação, tecnologias educacionais e dispositivos. É membro do 

conselho editorial da revista Distances et médiations des savoirs. 

 

De l’ingénierie à la recherche en technologies éducatives: la pertinence des  concepts de 

médiatisation et médiation 

Résumé: Aucun objet technique n’est neutre ou transparent : quel qu’il soit, cet objet, cet 

outil, modifie le rapport de l’homme au monde ainsi que l’activité humaine qu’il médiatise ou 

qu’il instrumente. Les concepts de médiatisation et de médiation sont essentiels pour 

comprendre le rôle des objets techniques dans toute activité humaine (éducation, formation et 

apprentissage, vulgarisation scientifique, presse, etc.). Nous pensons donc que ces deux 

concepts sont indispensables pour pouvoir analyser  les formes de communication et de 

formation médiatisées. Mais qu’est-ce qui justifie leur pertinence ? Comment les définir ? 

Quels sont leurs rapports ?  Peut-on définir des formes de médiatisation différentes ainsi que 

des types de médiation particuliers ? C’est à ces questions que nous tenterons de répondre lors 

de notre intervention. 

Mots clés : communication et formation médiatisées, médiatisation, médiation 

 

From ingineering to research in the field of educational technoloy : The relevance of the 

concepts of mediatization and mediation 

Abstract: No technical object is neutral or transparent: whatever it is, this object, this tool, 

modifies the relation between a human and the the world as well as the human activity which 

this tool mediates or which it instrumentates. We believe that the concepts of mediatisation 

and mediation are essential for understanding the role of technical objects in any human 

activity (education, training and learning, scientific popularization, the press, etc.). So these 

two concepts are the key to be able to analyze the forms of communication and training 

mediated. But why arethey so relevant ? How to define them? How complmentary and 

different aret they ? Can we define different forms of mediaization as well as particular types 

of mediation?  

These are the questions we will try to answer in our talk. 

Keywords: mediated communication and education, meditisation, mediation 

mailto:daniel.peraya@unige.ch
http://tecfa.unige.ch/perso/peraya/dms.revues.org


Bernard Miège (Université Stendhal Grenoble III).  

É professor emérito de Ciências da Informação e Comunicação da Universidade Stendhal 

Grenoble III. É formado na Universidade de Paris em Economia e Estudos Políticos. Autor de 

16 livros, entre eles: “O pensamento comunicacional” (Petrópolis: Vozes, 2000) e “A 

sociedade tecida pela comunicação: técnicas da informação e da comunicação entre inovação 

e enraizamento social” (São Paulo: Paulus, 2009), que foram traduzidos para o português. 

Também publicou artigos, entre eles: “De retour à Compiègne” (2008); “France: 

l’incomplétude des relations entre journalisme et université” (2006); “L’ingénierie éducative 

d’un point de vue communicationnel” (2004); “Les TICs: un champ marqué par la complexité 

et un entrelacs d'enjeux” (2002). Atua nas seguintes áreas: industrialização da cultura, 

informação e comunicação,  mutações do espaço público e epistemologia da informação - 

comunicação. 

 

Pour une actualisation de l’approche de la médiatisation des actions 

communicationnelles 

Résumè: Dans un premier temps l’auteur s’attache au rappel des principales caractéristiques 

de la médiatisation des actions communicationnelles et il insiste sur le fait que dans les 

sociétés contemporaines celle-ci est inséparable de la technicisation des outils, de la mise en 

réseau et de l’individualisation des pratiques sociales ; il ajoute que, pour lui, tout aussi 

importants étaient/sont les procès de marchandisation et d’industrialisation. Dans un second 

temps, il met l’accent sur quelques enjeux très actuels liés à la numérisation des ICTS. Dans 

ce but il propose une définition du numérique qui aide à comprendre en quoi cela concerne 

spécifiquement les médiations sociales et leur publicisation. Depuis la montée en puissance 

récente des industries de réseaux sociaux numériques il est indispensable pour les chercheurs 

en Information – Communication de ne pas se contenter de mettre en évidence les activités 

des usagers – consommateurs mais de prendre en compte de façon centrale dans leurs travaux 

les stratégies des firmes dominantes. 

Mot-cles: Actions communicationnelles- industrialisation- marchandisation- mise en réseau- 

médiatisation- numérique- Tic 

 

For an update of the mediatization approach to communicative actions 

Abstract: Initially, the author tries to recall the main characteristics of the mediatization of 

communication actions and insists that in contemporary societies it is inseparable from the 

technicisation of means of communication, networking and The individualisation of social 

practices; He adds that for him equally important were the processes of commodification and 

industrialization. Secondly, it focuses on some very current issues related to the digitization of 

ICTS. To this purpose, he proposes a definition of digital that helps to understand in what this 

specifically concerns the social mediation and their publicization. Since the recent rise of the 

digital social networking industries, it is essential for researchers in Information - 

Communication not only to highlight the activities of users - consumers but to take into 

account centrally in their work the strategies of the dominant firms. 

Keywords: Commodification -communicative actions- digital- ICTS- industrialization-  

mediatization- networking- 



Antônio Fausto Neto 

Professor Titular do PPGCC Unisinos. Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal de Juiz de 

Fora (1972), mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília (1977), doutor em 

Sciences de La Comunication Et de Linformation - Ecole des Hautes Etudes en Sciences 

Sociales - França (1982) e estudos de pós-doutorado na UFRJ (RJ) (1990). Pesquisador 1A do 

CNPq; membro do Comitê Científico do CNPq (área de comunicação); Consultor ad hoc: 

CAPES, CNPq, Fundação Carlos Chagas. Professor Colaborador do Mestrado Profissional 

em Jornalismo da UFPB Campus João Pessoa. Presidente do Centro Internacional de 

Semiótica e Comunicação (CISECO). Co-fundador da Associação Nacional de Programas de 

Pós-Graduação em Comunicação - Compós. Autor de diversos livros entre eles: “O 

impeachment da televisão” (1995); “Desconstruindo os sentidos” (2001); “Lula Presidente - 

Televisão e política na campanha eleitoral” (2003); “O mundo das mídias” (2004), entre 

outros.  

 

Observando a Mediatização em processo 

Resumo: Reflete-se sobre  afetações da mediatização sobre práticas de  campos sociais, 

especialmente os   processos interacionais que permeiam  seus ambientes e suas fronteiras;  

redefinem papeis dos seus experts, ensejam  novas práticas significantes. Destaca-se   

transformações na  atividades mediadoras  destes campos, ao serem  permeadas e  

redesenhadas  por circuitos que envolvem instituições e atores sociais em   intercambialidades  

não- lineares ,segundo  lógicas e operações midiáticas. No cenário da  midiatização,  a  

circulação deixa de ser um  “ponto de passagem” de mensagens   para se tornar em uma 

complexa  `zona de interpenetrações` que faz operar  em torno de acoplamentos de lógicas  

diversas, as práticas sócio-discursivas de diferentes sistemas sociais. Investigações  apontam 

que, a despeito da dinamização das condições de acesso  á  oferta de mensagens,  provocadas 

por novas   articulações  sócios – técnicas- discursivas , o funcionamento da mediatização 

complexifica   desajustes  na dinâmica  que envolve convergência/divergência de sentidos.    

Palavras Chave: Mediação, Mediatização, Interpenetração  

Observing the mediatization in process 

Abstract: It is reflected about affectations of mediatization on practices of social fields, 

especially the interactive processes that permeate its environments and its borders, redefine 

the roles of its experts, provide new significant practices. It is stood out transformations in the 

mediating activities of this fields when permeated and redesigned by circuits that involve 

institutions and social actors in nonlinear interchangeabilities, according to media logics and 

operations. In the mediatization scenario, the circulation stops being a “waypoint” of 

messages to become a complex “interpenetration zone” which makes operate around 

couplings of diverse logics, the socio-discursive practices of different social systems. 

Investigations point that, despite the dynamization of access conditions to message offer, 

caused by new socio-technical-discursive articulations, the running of mediatization 

complexifies mismatches in the dynamic that involves convergence/divergence of senses. 

Key words: Mediation, Mediatization, Interpenetration  
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Mário Carlon (Universidad de Buenos Aires) 

Professor Adjunto de Semiótica dos Gêneros Contemporâneos na Carreira de Ciências da 

Comunicação da Faculdade de Ciências Sociais. Doutor em Ciências Sociais pela 

Universidade de Buenos Aires e Licenciado em História da Arte pela Faculdade de Belas 

Artes da Universidade Nacional de La Plata. Investigador do Instituto Gino Germani, onde 

dirige atualmente o Projeto Ubacyt “Midiatizações da política e da arte. Entre os velhos e os 

novos meios”. É autor de diversas obras, entre elas: “Colabor_arte. Medios y arte en la era de 

la producción colaborativa” (2012), junto com Carlos Scolari; “Las políticas de los 

internautas” (2012), junto com Antônio Fausto Neto; “El fin de los medios masivos. El 

comienzo de un debate” (2009), junto com Carlos Scolari; “De lo cinematográfico a lo 

televisivo: Metatelevisión, lenguajes y temporalidad” (2006). 

 

Semiosis y mediatización contemporánea 

Resumen: Esta intervención realiza un acercamiento a la articulación actual entre semiosis y 

mediatización a partir del concepto contemporáneo. Se intenta establecer dos operaciones. Por 

un lado, dar cuenta del cambio de paradigma que se ha instalado en el seno de la teoría de la 

semiosis: el pasaje de una teoría sociosemiótica a otra no antropocéntrica. Por otro lado, se 

pretende realizar un aporte a la teoría de la mediatización que surgió en la Posmodernidad (o 

modernidad tardía) cuando reinaban los medios de comunicación masiva. Esa teoría que debe 

ser hoy capaz de dar cuenta de un escenario mucho más complejo, debido tanto a la crisis de 

los medios masivos como a la emergencia de un nuevo sistema de mediatización con base en 

Internet. Desde nuestro punto de vista ambas operaciones deben ser simultáneas. No se puede 

atender a la situación contemporánea sin poner en juego un enfoque semiótico no 

antropocéntrico. Y sin dar cuenta, a la vez, de la nueva mediatización.         

 

Semiosis and contemporary mediatization 

Abstract: This intervention makes an approach to the current articulation between semiosis 

and mediatization based on the contemporary concept. An attempt is made to establish two 

operations. On the one hand, to account for the paradigm change that has been installed within 

the theory of semiosis: the passage from a sociosemiotic to a non-anthropocentric theory. On 

the other hand, it is intended to make a contribution to the theory of mediatization that 

emerged in Postmodernity when mass media reigned. The theory today must be able to 

account for a much more complex scenario, due both to the crisis of mass media and to the 

emergence of a new system of mediatization based on the Internet. From our point of view, 

both operations must be simultaneous. It is not possible to deal with the contemporary 

situation without putting into play a non-anthropocentric semiotic approach. And without 

giving an account, at the same time, of the new mediatization. 

Key words: Mediatization – contemporary – non anthropocentric – theory - Verón 

 



Lucrécia D´Alessio Ferrara. Atualmente exerce a função de professora titular junto ao 

programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica da Universidade Católica de São 

Paulo. Possui graduação em Letras Neo Latinas pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (1959), doutorado em Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (1964), professora livre-docente pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. É 

professora titular emérito da PUC-SP e professora titular aposentada da USP (Faculdade de 

Arquitetura e Urbanismo). É líder do Grupo de Pesquisa Espaço-Visualidade/Comunicação-

Cultura (ESPACC) certificado pela comissão de Pesquisa da PUC-SP e pelo Diretório dos 

Grupos de Pesquisa Nacionais. Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase em 

Teoria da Comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: epistemologia da 

comunicação, cultura, semiótica, arquitetura e design. 

 

As semioses da midiatização 

Resumo: Considerando o tema desse Seminário e desse debate, que propõem as 

convergências analíticas entre Midiatização,Transformação Social e Semiose considera-se 

que, do ponto de vista epistemológico, é necessário construir a distinção entre meios técnicos 

e meios comunicativos, cujas diferenças são responsáveis por notáveis epistemes, muitas 

vezes confundidas porque posicionam-se os segundos sob a égide dos primeiros. Desse modo, 

salienta-se a diferença epistemológica que podemos encontrar entre “processos 

comunicativos” e “processos midiáticos” e, por hipótese, a possibilidade de considerar, entre 

eles, uma possível inversão do crescimento das respectivas semioses e das suas contínuas 

ressignificações. Observando a diferença e inversão das semioses daqueles processos, é 

possível indagar em que medida a midiatização pode ser importante vetor nos processos 

comunicativos e ponderável coadjuvante de uma possível transformação social? Essa 

midiatização pode ser autora de uma transformação social não expansiva, se considerada do 

ponto de vista quantitativo, mas ponderável qualitativamente como semiose processual e 

irregular, autora de outro corpo vivo. 

 

Palavras-chave: comunicação, midiatização, epistemologia, semiose, transformação social. 

 

Midiatization Semiotics 

 Abstract: Considering the theme of this meeting and this debate entitled Midiatization, 

Social Transformation and Semiosis, from an epistemological view, we consider it is 

indispensable to distinguish between technical resources and communication media, whose 

differences are responsible for remarkable and diverse knowledge. However, many times we 

confuse them, when we take the latter to be submitted to the former. This way, we can 

distinguish the epistemological difference found between communicative and medial 

processes and, by hypothesis, the possibility to consider an inverted growth to their respective 

semioses and continuous redefined meanings. Conversely, by observing these differences and 

inverted semioses, it is possible to inquiry how decisive midiatization can be as an agent in 

the communication process and notable coadjutor in possible social transformations. This 

kind of midiatization may be the author of a non-expansive quantitative social transformation, 

however, qualitatively ponderable as an irregular semiosis process that engenders another live 

being. 

 

Keywords: communication, midiatization, epistemology, semiosis, social transformation 

 



Ana Paula da Rosa (Unisinos) 

Possui graduação em Jornalismo pela Universidade de Passo Fundo (2001) e mestrado em 

Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná (2007), doutorado em 

Ciências da Comunicação na linha de pesquisa Midiatização e Processos Sociais na 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Atualmente é professora e pesquisadora 

na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) onde atua no Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Comunicação na linha de pesquisa Midiatização e Processos 

Sociais. Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase em Jornalismo, atuando 

principalmente nos seguintes temas: midiatização, circulação de imagens, crise da 

visibilidade, imaginário e fotojornalismo. É membro dos grupos de Pesquisa Estudos em 

Comunicação Organizacional da UTFPR e vice-líder do grupo Epistemologia da 

Comunicação da Unisinos. 

Circulação como valor: a vida póstuma das imagens transformadas em símbolos 

RESUMO: Este trabalho se propõe a discutir a circulação como uma relação de valor onde o 

processo de significação, portanto, a semiose se manifesta. Para isso mobilizamos duas 

imagens emblemáticas como caso empírico: a fotografia do menino Aylan Kurdi e a imagem 

produzida pela TV Chape, sobre a comemoração dos jogadores da Chapecoense ante a 

classificação para a final da Copa Sul-Americana, amplamente divulgada após o trágico 

acidente aéreo que vitimou 71 pessoas na Colômbia.  Com base na hipótese de que a 

circulação se constitui em uma relação de valor (ROSA, 2016), questiona-se: que 

processualidade permite que a imagem se configure em símbolo a partir de sua circulação? A 

imagem do “corpo morto” acentua sua possibilidade de fixação como crença? Para tentarmos 

responder a estas questões iremos mobilizar aqui, além da análise empírica, os conceitos de 

circulação (FAUSTO NETO, ROSA, BRAGA, FERREIRA), semiose e símbolo (PEIRCE, 

KAMPER), além de totemismo (ROSA,CASSIRER, DURKHEIM)  dentre outros.  

Palavras-chave: imagem, midiatização, jornalismo 

 

Circulation as value: the posthumous life of images transformed into symbols 

ABSTRACT: This paper is proposed to discuss circulation as a relation of value where the 

process of meaning, therefore, semiosis is manifested. For this we mobilize two emblematic 

images as an empirical case: the photograph of the boy Aylan Kurdi and the image produced 

by TV Chape, about the celebration of Chapecoense’s soccer players before the classification 

for the final of the South American Cup, widely publicized after the tragic air crash which 

killed 71 people in Colombia. Based on the hypothesis that circulation is a value relation 

(ROSA, 2016), we ask: what processuality allows the image to be configured into a symbol 

from its circulation? Does the image of the "dead body" accentuate its possibility of fixation 

as a belief? In order to try to answer these questions, we will mobilize here the concepts of 

circulation (FAUSTO NETO, ROSA, BRAGA, FERREIRA), semiosis and symbol (PEIRCE, 

KAMPER) as well as totemism (ROSA, CASSIRER, DURKHEIM) as well as empirical 

analysis among others. 

Keywords: image, mediatization, journalism 
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Stefan Bratosin (Université Paul Valéry Montpellier). Atualmente, é professor da 

Université Paul Valéry Montpellier (França). Tem experiência na área de Sociologia, com 

ênfase em Sociologia da Comunicação e Tecnologias da Informação. Atua principalmente nos 

seguintes temas: mídia e religião, esfera pública, instituições religiosas, epistemologia e 

ateísmo. É associado ao grupo de pesquisadores do Institute for Advanced Religious Studies 

and Communications Internetworking (IARSIC), que tem como objetivo facilitar estudos 

interdisciplinares em teologia, filosofia e comunicação no contexto de mudanças culturais da 

humanidade. É editor da revista Essachess - Journal for Communication Studies. 

 

Midialização, ética pós-neo-protestante e espírito do capitalismo “afetivo” 

Resumo: O presente artigo repousa sobre a reformulação do conceito de “ética protestante”, 

proposto por Weber (Weber, 1904; 1905), na perspectiva de uma ética pós-neo-protestante, 

remodelada no contexto do relativismo generalizado e da liquidez das instituições (Bauman, 

2013), pelo fenômeno da midialização (Bratosin, 2016). A partir destas observações, formulo 

a hipótese que a ética pós-neo-protestante é uma ética da reatividade pulsional, centrada sobre 

um comportamento que, deixando pouco espaço ao pensamento crítico, abre caminho para 

uma economia do afeto. No intuito de colocar em prova tal hipótese, tomarei por base, em 

uma análise comparativa, a midialização da nova evangelização e das novas estratégias 

econômicas de influência. Em um primeiro momento, colocarei em destaque a ética da 

reatividade pulsional nos dispositivos midiáticos pós-neo-protestantes de socialização. Em 

seguida, discutirei as questões socioculturais e econômico-políticas do agir ético pós-neo-

protestante. 

Palavras-chave: midialização, ética pós-neo-protestante, capitalismo “afetivo”.  

Medialization, post-neo-Protestant ethics and the spirit of "affective" capitalism 

Abstract: This article is based on the reshaping of the concept of "Protestant ethics" 

formulated by Weber (Weber, 1904, 1905) in the perspective of a post-neo-Protestant ethic, 

remodeled in the context of generalized relativism and liquidity of institutions (Bauman, 

2013) by the phenomenon of medialization (Bratosin, 2016). On the basis of these 

observations, I formulate the hypothesis that post-neo-Protestant ethics is an ethic of 

impulsive reactivity centered on a behavior that leaves very little place for the critical thinking 

and opens the way to an economy of the affect. In order to test this hypothesis I will consider 

in a comparative analysis the medialization of the new evangelization and the new economic 

strategies of influence. In a first step, I will highlight the ethics of impulsive reactivity in post-

neo-Protestant media apparatus of socialization. In a second phase, I will discuss the socio-

cultural and economic-political challenges of the post-neo-Protestant ethical action. 

Keywords: medialization, post-neo-Protestant ethics, "affective" capitalism 

Médialisation, éthique post néo-protestante et esprit du capitalisme « affectif » 

Résumé : Cet article repose sur la refonte du concept « d’éthique protestante » formulé par 

Weber (Weber, 1904 ; 1905) dans la perspective d’une éthique post néo-protestante, 

remodelée dans le contexte du relativisme généralisé et de la liquidité des institutions 

(Bauman, 2013) par le phénomène de médialisation (Bratosin, 2016). A partir de ces 

observations, je forme l’hypothèse que l’éthique post néo-protestante est une éthique de la 

réactivité pulsionnelle centrée sur un comportement qui laissant très peu de place à la pensée 

critique ouvre la voie à une économie de l’affect. Afin de mettre à l’épreuve cette hypothèse 



je vais considérer dans une analyse comparative la médialisation de la nouvelle évangélisation 

et des nouvelles stratégies économiques d’influence. Dans un premier temps, je vais mettre en 

exergue l’éthique de la réactivité pulsionnelle dans les dispositifs médiatiques post néo-

protestantes de socialisation. Dans un deuxième temps, je vais discuter les enjeux 

socioculturels et économico-politiques de l’agir éthique post néo-protestant.      

Mots-clés : médialisation, éthique post néo-protestante, capitalisme « affectif » 

 

  



Luís Mauro Sá Martino (Cásper Líbero). Professor do PPG em Comunicação da Cásper 

Líbero. Editor da Revista Líbero.Graduado em Comunicação pela Faculdade Cásper Líbero 

(1998), com Mestrado (2001) e Doutorado (2004) em Ciências Sociais pela PUC-SP. Pós-

doutorado na School of Political, Social and International Studies na University of East 

Anglia, na Inglaterra (2008-2009). Foi Coordenador do GT Epistemologia da Comunicação, 

da Compós (2015-2016. Autor dos livros: “Teoria das Mídias Digitais” (Vozes, 2014); 

“Mídia, Religião e Sociedade” (Paulus, 2016); “The Mediatization of Religion” (Routledge, 

2013); “Teoria da Comunicação” (Vozes, 2009); “Comunicação e Identidade” (Paulus, 2010); 

O habitus na Comunicação (Paulus, 2003). Suas pesquisas estão direcionadas, de um lado, 

para estudos sobre Teoria e Epistemologia da Comunicação; de outro, à compreensão das 

relações entre Mídia, Política e Religião. 

Midiatização da Religião: esboço de um aporte teórico 

Resumo: As pesquisas sobre midiatização vem ganhando um espaço crescente nos estudos de 

Comunicação, em especial nos últimos vinte anos. É possível notar a publicação não só de 

textos sobre a midiatização de determinadas práticas sociais, como a “midiatização da 

política” ou a “midiatização da religião”, mas também vários trabalhos meta-teóricos a 

respeito do conceito de midiatização e seus usos nos estudos de mídia e comunicação. Nesse 

contexto, avanço aqui uma proposta para se pensar a midiatização como a articulação do 

ambiente midiático com práticas sociais – no caso, a religião. A proposta compreende dois 

elementos. De um lado, a noção de “ambiente midiático”, que compreende tanto as 

linguagens quanto os dispositivos e sua utilização. De outro, a ideia de que práticas sociais 

existem independentemente das mídias, mas ganham outras características quando 

vivenciadas no ambiente midiático. Não uma transformação integral, à beira do 

midiacentrismo, mas uma mudança parcial – que identifico como o processo de midiatização. 

No caso da religião, a midiatização pode ser observada nas diferenças entre as denominações 

do que chamo “alta mediação” e “baixa mediação”, no qual práticas religiosas, quando não 

suas doutrinas, são reelaboradas para o ambiente midiático.  

 

Palavras-chave: Midiatização. Religião. Ambiente Midiático. Teoria da Comunicação. 

 

The mediatization of religion: a first approach of a theoretical analysis 

Abstract: Research on mediatization has been growing in the last two decades. It is possible 

to find a considerable number of publications, both books and articles, that address the 

subject, not only as the mediatization of social actions, such as ‘mediatization of politics’ or 

‘mediatization of religion’, but some meta-theoretical papers on the concept of 

‘mediatization’ itself. This paper proposes a way to understand mediatization as the 

articulation between the everyday media environment with social practices – particularly, as 

my research object, religion. The proposition is ground on two main elements. Firstly, the 

notion of ‘media environment’. It is a broad version of Meyrowitz´s notion to encompass not 

only technologies, but also the semiotic codes and languages created by humans with 

technology. Secondly, the notion that, although social practices do exist without the media, 

they acquire new dimensions when everyday life is experienced within that environment. This 

is not a new kind of mediacentrism, since it does not claims that the media itself might totally 

change anything, but it may have a partial influence on social actions. In media and religion 

studies, this notion of mediatization might be found when one analyses the differences 

between what might be called ‘high mediated’ and ‘low mediated’ religious denominations – 

the more mediated a denomination is, the more it would be remade to fit the media 

environment. 

 

Keywords: Mediatization. Religion. Media Environment. Communication Theory. 
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Espiritualidade e Internet 
Resumo: Na perspectiva da relação mídia e religião, insere-se a questão da espiritualidade na 

Internet. Existem vários sites de organizações católicas ou não, que usam a Internet como um 

espaço de interação, de congregação das pessoas. Essas instituições consideram, por exemplo, 

a Internet um meio importante para passar a sua mensagem.  Essa é uma concepção de 

dispositivo tecnológico, ou seja, antigamente, determinadas atividades eram realizadas na 

Igreja e, hoje, também estão disponíveis na Internet. A partir disso, pergunta-se: que tipo de 

espiritualidade está sendo criada, gestada? Não se pensa na instituição Igreja, mas sim que a 

vivência religiosa, a espiritualidade como um todo, é uma produção simbólica fundamental na 

vida do homem. Será ela modificada quando vivida e alimentada via internet? Esse é o 

desafio que enfrentam as Igrejas hoje. 

 

Palavras-chave: Mídia, religião, espiritualidade, internet, midiatização. 

 

Spirituality and the Internet 

Abstract: From the perspective of the media and religion relationship, the question of 

spirituality in the Internet is inserted. There are several websites of Catholic organizations or 

not, which use the Internet as a space of interaction, congregation of people. These 

institutions, for example, consider the Internet as an important means of getting their message 

across. This is a conception of technological device, that is, formerly, certain activities were 

performed in the Church and today are also available on the Internet. From this, one wonders: 

what kind of spirituality is being created, created? One does not think of the Church 

institution, but rather that religious experience, spirituality as a whole, is a fundamental 

symbolic production in the life of man. Is it modified when lived and fed via the Internet? 

This is the challenge facing the churches today. 

 

Keywords: Midia, Religion, Spirituality, Internet, Midiatization. 
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Stig Hjarvard (University of Copenhagen). Professor PhD no Departamento de Mídia, 

Cognição e Comunicação da Universidade de Copenhagen. Coordenou diferentes projetos de 

pesquisa, entre eles: The Mediatization of Culture: The Challenge of New Media (2011-

2014); Newspapers and Journalism in Transition (2007-2010); Nordic Research Network in 

Journalism Studies (2009); Media, Culture and Society at NordMedia (2008). Atua nas 

seguintes áreas: midiatização (teoria e análise), história das mídias; mídia e religião, mídia e 

globalização, combinação de metodologias quantitativas e qualitativas. Publicou os seguintes 
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com A. Hepp e F. Krotz (New York: Palgrave/Macmillan, 2014); “Mediatization and cultural 

and social change: an institutional perspective” (Berlin: De Gruyter Mouton, 2014); “The 
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Dependências críticas: Instituições, poder e a vida cotidiana 
 
Resumo: Uma afirmação fundamental da teoria da midiatização é a crescente integração das mídias 
tecnológicas na vida social e cultural, e que através desse processo, a atividade humana e a 
comunicação em ambos os ambientes formais e informais, tornam-se condicionadas e 
reestruturadas pela mídia. Nessa apresentação eu irei abordar as tensões entre experiências de 
aumento de autonomia individual e novas formas de dependências de poderes sistêmicos e 
institucionais. A mídia interativa permite a que o indivíduo se comunique e aja além do espaço social 
imediato e de suas obrigações, mas a mídia também cria novas formas de dependências devido ao 
aumento de integração e da presença de exigências institucionalizadas do local de trabalho, do 
Mercado, e do Estado. Extraindo inspiração teórica da Escola/Tradição de Frankfurt da Teoria Crítica 
(ex: Habermas 1989), do trabalho de Dijck (2013) sobre mídia social, e da análise de Goffman sobre o 
encontro social, eu irei discutir como a experiência frequentemente frustrante de aumento de 
atividade humana é um reflexo de um processo maior em que as racionalidades instrumentais do 
mundo do sistema se tornam presentes e talvez dominantes nos ambientes do mundo da vida.  
 
Os argumentos teóricos são demonstrados através de dados de uma pesquisa nacional recente sobre 
o uso de mídia e dependência de mídia na Dinamarca (pesquisa online realizada por YouGov em 
2015; N=1500). A pesquisa foi conduzida em uma amostra representativa da população 
Dinamarquesa e aborda a utilização e a percepção de influência das diversas mídias nas interações 
sociais a manutenção das relações sociais em ambos os contextos de trabalho e lazer. A pesquisa 
documenta (entre outras coisas) até que ponto as pessoas vivenciam as mídias sociais de forma que 
interferem nas interações presenciais, a percepção de dependência dos indivíduos das redes sociais 
em contextos familiares e no trabalho, e a que nível o comportamento e a apresentação das outras 
pessoas diferem em contextos online e off-line. 
 
 
 
Critical dependencies: Institutions, power, and everyday life 
 
Abstract:  A key assertion of mediatization theory is the growing integration of technological media in 
social and cultural life and through this process human agency and communication in both formal 
and informal settings become conditioned and restructured by media. In this presentation I will 
address the tensions between experiences of increased individual autonomy and new forms of 
dependencies on systemic and institutional powers. Interactive media allow the individual to 
communicate and act beyond the immediate social space and its obligations but media also create 



new forms of dependencies due to the increased integration and presence of institutionalized 
demands from the work place, the market, and the state. Drawing on theoretical inspiration from the 
Frankfurt tradition of critical theory (e.g. Habermas 1989), Dijck’s (2013) work on social network 
media, and Goffman’s analysis of the social encounter, I will discuss how the often frustrating 
experience of increased individual agency is a reflection of a larger process in which instrumental 
rationalities of the system world become present and perhaps dominant in life world settings. 
  
The theoretical arguments are exemplified by data from a recent national survey of media use and 
media dependency in Denmark (online survey by YouGov in 2015; N=1500). The survey was 
conducted among a representative sample of the Danish population and addresses the usage and 
perceived influence of various media on social interaction and maintenance of social relations in 
contexts of both leisure and work. The survey documents (among other things) to what extent 
people experience social network media to interfere in face-to-face interaction, the perceived 
dependency of individuals on social network media in contexts of family and work, and the degree to 
which the behavior and self-presentation of other people differ in online and offline contexts. 
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A key assertion of mediatization theory is the growing integration of technological media in 

social and cultural life and through this process human agency and communication in both 

formal and informal settings become conditioned and restructured by media. In this 

presentation I will address the tensions between experiences of increased individual autonomy 

and new forms of dependencies on systemic and institutional powers. Interactive media allow 

the individual to communicate and act beyond the immediate social space and its obligations 

but media also create new forms of dependencies due to the increased integration and 

presence of institutionalized demands from the work place, the market, and the state. Drawing 

on theoretical inspiration from the Frankfurt tradition of critical theory (e.g. Habermas 1989), 

Dijck’s (2013) work on social network media, and Goffman’s analysis of the social encounter, 

I will discuss how the often frustrating experience of increased individual agency is a 

reflection of a larger process in which instrumental rationalities of the system world become 

present and perhaps dominant in life world settings. 

  

The theoretical arguments are exemplified by data from a recent national survey of media use 

and media dependency in Denmark (online survey by YouGov in 2015; N=1500). The survey 

was conducted among a representative sample of the Danish population and addresses the 

usage and perceived influence of various media on social interaction and maintenance of 

social relations in contexts of both leisure and work. The survey documents (among other 

things) to what extent people experience social network media to interfere in face-to-face 

interaction, the perceived dependency of individuals on social network media in contexts of 

family and work, and the degree to which the behavior and self-presentation of other people 

differ in online and offline contexts. 
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Instituição e biopoder 

Resumo: Parece-nos essencial a distinção entre instituição e organização na abordagem do 

relacionamento entre instituições sociais e midiatização. A intersubjetividade vivida na 

diferença para com as codificações operadas pelos dispositivos de mídia. Trata-se de 

esclarecer que a midiatização não é metáfora para uma totalidade substancial, e sim o conceito 

(assim como mídia também é conceito) descritivo de um processo de mudanças qualitativas 

em termos de configuração social por efeito da articulação da tecnologia eletrônica com a 

vida humana. O bios virtual como biopoder. 

Palavras-chave: instituição –– organização –– midiatização –– biopoder 

 

Title: Institution and biopower 

Abstract: It seems essential the distinction between institution and organization in the 

approach of the relationship between social institutions and mediatization, and the 

intersubjectivity lived in the difference to the encodings operated by the media devices. It is 

necessary to clarify that mediatization is not a metaphor for a substantial totality, but the 

concept (as well as media is also a concept) descriptive of a process of qualitative changes in 

terms of social configuration due to the articulation of electronic technology with human life. 

The virtual bios as biopower. 

 

Keywords: institution - organization - mediatization – biopower 
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Instituições e Midiatização – Um olhar comunicacional 

Resumo: Para refletir sobre relações entre Midiatização e Instituições, acrescentamos um 

terceiro termo: Comunicação. As mídias são parte relevante de um contexto comunicacional 

mais abrangente – as interações sociais, incluindo aí a comunicação oral e escrita. Grande 

parcela do processo comunicacional é dependente das instituições vigentes. Com a 

proliferação, desde o século XX, das tecnologias e das grandes empresas midiáticas, a 

interação da sociedade se vê penetrada pela indústria cultural. Conhecemos a forte incidência 

das lógicas midiáticas em todos os setores sociais (Stig Hjarvard). Os dispositivos móveis 

fazem as lógicas midiáticas chegarem também aos usuários individuais. Por outro lado, é 

importante observar os processos de geração de instituições e de sua transformação 

(Castoriadis). Devemos considerar a importância da comunicação social como anterior, em 

tais processos (Merleau-Ponty). Ao penetrar em todos os espaços sociais, as lógicas da mídia 

são acionadas em modos experimentais (tentativos); e a serviço dos objetivos e interações os 

mais variados – modificando-se em processo de diversificação. Este fenômeno caracteriza 

uma parte significativa do que chamamos de midiatização social. A passagem da 

comunicação social ao uso generalizado de mídias é um processo gerador e transformador das 

instituições. Entre estas, as próprias instituições midiáticas e suas lógicas. 

Palavras Chaves: Midiatização – Instituições – Processos Interacionais 

 

Institutions and Midiatization – a communicational perspective 

Abstract: In order to reflect on relations between Midiatization and Institutions, the proposal 

brings a third term: Communication. The media are a relevant part of a broader 

communication context - social interactions, including oral and written communication. A 

large part of the communication process is dependent on the existing institutions. With the 

proliferation, since the twentieth century, of technologies and large media companies, the 

interaction of society is penetrated by the cultural industry. We know the strong incidence of 

media logics in all social sectors (Stig Hjarvard). Mobile devices make media logics reach 

individual users as well. On the other hand, it is important to observe the processes of 

institution generation and its transformation (Castoriadis). We must consider the importance 

of social communication as previous in such processes (Merleau-Ponty). By penetrating all 

social spaces, the logics of the media are triggered in experimental (tentative) modes; and at 

service of the most varied objectives and interactions - changing in the process of 

diversification. This phenomenon characterizes a significant part of what we call social 

mediatization. The transition from social communication to the widespread use of media 

generates and transforms institutions. Among these are the media institutions themselves and 

their logics. 

Keywords: Midiatization – Institutions – Interaction Processes 
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publicidad destinada a los niños” (2012); “Observaciones acerca del tratamiento de las nuevas 

discursividades en la Web” (2011); “Comentarios acerca de la aparición de La Presse” (2011); 
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Críticas” (2010). Suas áreas de pesquisa e trabalho são: Semiótica, comunicação social, 
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Ficción narrativa y mediatizacipón 

Exordio: la narratividad y la ficción narrativa cuentan con una larga trayectoria entre las 

actividades del Homo sapiens, puede casi decirse que lo acompañan desde siempre. Si han 

estado y están manifiestas en sus distintas obras, están también presentes en sus desarrollos 

singulares, aportando a la ontogenia y a su identidad. Esta doble inscripción vincula a los 

actores individuales con ellos mismos y con el conjunto de los actores sociales;  a su vez da 

lugar al nexo con los recursos que producen su entramado: las instituciones. Esos recursos no 

son otros que los dispositivos destinados a dar lugar a las exteriorizaciones de la mente para 

propender, en suma, a los intercambios discursivos. Estos últimos se inscriben, en la larga 

duración, en el proceso designado como mediatización, la que se nutre de los episodios 

semióticos resultado de las aptitudes de la especie y los desempeños sociales articulados por 

los procedimientos técnicos. El trabajo que damos a conocer consiste en la presentación de 

ciertos aspectos, propios de las relaciones entre narratividad y  mediatización, con el propósito 

de dar lugar a un campo de hipótesis con fines operativos, de carácter abductivo, referidas al 

curioso fenómeno de la mediatización que comporta tanto al cambio como la permanencia de 

los atributos de la especie, integrados a sus obras.   

Palabras-claves: Mediatización- narrativa- ficción- fictión narrativa- dispositivo 
 

Narrative fictión and mediatization 

Exordium: narrative and narrative fiction have a long trajectory between the activities of 

Homo sapiens. It can almost be said that they have been with him forever. If they have been 

and are manifest in their various works, they are also present in their singular developments, 

contributing to ontogeny and to their identity. This double inscription links the individual 

actors with themselves and with the set of social actors; in turn gives rise to the nexus with the 

resources that produce its framework: institutions. These resources are the dispositives 

destined to give rise to the externalizations of the mind to enable, in sum, the discursive 

exchanges. The latter are inscribed, in the long term, in the process known as mediatization, 

which is nourished by the semiotic episodes resulting from the skills of the species, and from 

the social performances articulated by technical procedures. The work that we are introducing 

presents certain aspects, typical of the relations between narration and mediatization, with the 

purpose of generating a field of hypotheses for operational purposes, of an abductive nature, 

referred to the curious phenomenon of mediatization, involving both change and permanence 

of the attributes of the species, integrated into his works 

Keywods: mediatization- narrative- fiction- narrative fiction- dispositives 
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Processos de Mediatização: uma agenda de estudo do campo comunicacional (e mais) 
Resumo: Propomos abordar a importância dos estudos sobre processos de mediatização do 

campo do comunicacional, como parte de (re)construções teóricas no cenário sócio-mediático 

contemporâneo. Uma ênfase inicial será direcionada ao aspecto diacrônico de tais estudos, a 

partir dos anos 80, explorando-se trabalhos latino-americanos próximos dessa abordagem. Em 

seguida, serão ressaltadas as implicações entre os conceitos de mediatização e circulação, 

 com destaque para a presença de uma noção de circulação na história das teorias da 

comunicação. Enfim, as atenções estarão voltadas para a noção de dispositivo de enunciação, 

um domínio de forte relevância neste empreendimento marcado também pelas relações entre 

os sujeitos enunciativos. Sugere-e que tal percurso deve lançar luz sobre novas oportunidades, 

desafios e impasses derivados de tal agenda de estudo. 

 

Palavra-chave: Processos de Mediatização, Circulação, Enunciação, Teorias da 

Comunicação 

 

 

Mediatization processes: an agenda for the study of the communicational field (and 

more) 
Abstract: We propose to address the importance of studies concerning mediatization 

processes in the field of communication, as part of theoretical (re)constructions in 

contemporary socio-media landscape. An initial emphasis will be directed to the diachronic 

aspect of such studies, starting from the 80s and exploring Latin American works close to this 

approach. The implications between the concepts of mediation and circulation will be 

highlighted, with emphasis on the presence of circulation as a notion in the history of 

communication theories. Finally, attention will be focused on the idea of enunciation device, a 

domain of strong relevance in this enterprise marked by relations between enunciative agents. 

The proposed approach is likely to shed light on new opportunities, challenges and impasses 

in the field. 

 

Keywords: Mediation Processes, Circulation, Enunciation, Theories of Communication 
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Comunicação da UNISINOS. Pós-doutor em Comunicação pela UNR (Argentina). Formado 

em Jornalismo (UFRGS, 1982) e Ciências Econômicas (UFRGS, 1992), e mestre em 
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Questões Transversais - Revista de Epistemologias da Comunicação. Publicou cerca 70 
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Dos meios aos dispositivos  

Resumo: O objetivo desta comunicação é sugerir relações entre epistemológias para pensar o 

conceito de meios, aberto a uma complexidade triadico-matricial (signo, técnica, tecnologia e 

sócio-simbólico), situado no cruzamento das perspectivas de acessos, usos, práticas e 

apropriações, porém ultrapassadas pelos processos emergentes (circuitos, ambientes, 

ambiências) que fundam novas questões e problemas de investigação (os meios de circulação 

midiáticos). Por analogia: se o capital de Marx pensou o dinheiro como meio de circulação do 

capital, a questão se complexifica na circulação midiático-comunicacional. Do meio dinheiro 

aos meios midiáticos, há uma complexificação e, também, condensação dos meios anteriores. 

Essa proposição é desenvolvida em três argumentos: a) a busca das relações do meio como 

um conceito matricial, triádico, reunindo as dimensões do signo, da tecno-tecnologia e do 

sócio-simbólico; b) da localização das apropriações históricas dos meios pelos mercados 

contemporâneos (econômico, político e cultural), desconstruindo-se, por esta apropriação, as 

possibilidades de apropriação pelo comunitário em tensão como os usos e práticas sociais; c) 

da circulação como a inserção dos meios em novos circuitos, ambientes e ambiências que 

transcendem as lógicas de dos meios, dos usos, práticas e apropriações.  

Palavras-chave: meios; dispositivos; usos; práticas; apropriações; circuitos; circulação.  

From Media to dispositifs 

Abstract: The purpose of this communication is to suggest relationships between 

epistemologies in order to think about the concept of media, open to a triadic-matrix 

complexity (sign, technique, technology and socio-symbolic), located in the intersection of 

the perspectives of accesses, uses, practices and appropriations (circuits, environments, 

ambiences) that ground new research questions and problems (the media of  mediatic 

circulation). By analogy: if Marx's capital thought of money as a means of circulation of 

capital, the question becomes more complex in the mediatic-communicational circulation. 

From money as a mean to mediatic media, there is a complexification and, also,  condensation 

of the previous media. This proposition is developed in three arguments: a) the search for the 

relations of the media as a matrix concept, triadic, bringing together the dimensions of sign, 

techno-technology and socio-symbolic; b) the location of historical appropriations of the 

media by contemporary markets (economic, political and cultural), deconstructing, through 

this appropriation, the possibilities of appropriation by the community in tension as the social 

uses and practices; c) circulation as the insertion of means into new circuits, environments and 

ambiences that transcend the logics of means, uses, practices and appropriations. 

Keywords: media;dispositifs; uses; practices; appropriations; circuits; circulation. 


