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MESA 1: O TEMPO DA MIDIATIZAÇÃO 
 

Fake news et médiatisations (Bernard Miege) 
 

L’intervention que je me propose de présenter lors de la 3ème édition du Séminaire sur la 

Médiatisation entend poursuivre la réflexion que j’avais engagée précédemment, en reprenant 

certains des thèmes alors signalés et en essayant de les approfondir. En outre, j’avoue être surpris 

par la précipitation avec laquelle certains chercheurs, et courants de la recherche en Information 

- Communication, abordent des sujets d’actualité, certes prégnants et souvent inquiétants pour la 

vie sociale, que ce soient des fausses nouvelles (fake news) ou des injonctions haineuses, en 

s’efforçant d’y déceler le rôle et l’efficacité des médias sociaux et même d’anticiper le futur des 

médiatisations. Ce qui me conduit à indiquer que je serai amené à : 

         préciser certains aspects de l’analyse du numérique que j’avais présentée voici 2ans 

(en insistant notamment sur le fait que les techniques numériques sont des dispositifs 

sociotechniques faisant l’objet d’une construction sociale) ; 

         envisager la question de la temporalité des médiatisations, en me demandant pourquoi 

elle est généralement sommée de choisir entre le temps ultra-court des événements et celui multi-

séculaire des questionnements philosophiques ou anthropologiques ; 

         approfondir ce que j’avais alors esquissé à propos du recours aux données et au 

traitement algorithmique dans la publicisation des recommandations, et donc dans le soutien des 

médiatisations, qu’elles se déroulent dans des médias ou dans des « collectifs médiatés ».  

 

 

 

Sobre a virtualidade do tempo presente (Tiago Quiroga) 
 

Especialmente cara às humanidades, a virtualidade do tempo presente figura entre as mais 

importantes conquistas da modernidade. Consagrada por sua dimensão emancipatória, ela 

responde não apenas pela dialética entre conhecimento e forma social, mas, sobretudo, pela 

própria alteridade das ciências sociais – em larga medida, oriunda da experiência do tempo como 

autodeterminação humana. Hoje, entretanto, no contexto de midiatização generalizada, tal 

aquisição parece evanescer. Embora resulte de aspectos diversos, tal esvaziamento decorre, 

sobremaneira, da crescente integração das organizações aos procedimentos da midiatização, 

muito especialmente àqueles que envolvem a temporalidade do chamado tempo real.  

 



Composta agora pelo hibridismo comunicação-informação (Sodré, 2014), a midiatização 

constitui-se espaço-tempo de contiguidade discursiva entre diferentes campos sociais. Situada no 

centro do regime econômico contemporâneo, ela se apresenta como fundamento da atual 

expansão do modelo empresa, verdadeiro arquétipo de instituição social. O fenômeno remete à 

atual lógica produtiva, centrada nos nexos da visibilidade e da circulação, em que o conhecimento 

passa a atuar diretamente como agente de acumulação e desenvolvimento da economia pós-

industrial. No vigente cenário, o conjunto das instituições passa a estar orientado não apenas pelo 

padrão da autorreprodução organizacional – centrado em procedimentos operacionais que 

aperfeiçoem a si mesmos como agentes econômicos do capital –, mas também pela entronização 

da velocidade, como um dos principais modos de atribuição de valor, aos seus diferentes 

mecanismos internos de inteligibilidade. Mediante seu feitio como espécie de juízo puro, as 

lógicas de autorreprodução organizacional fixam a ausência de duração como pressuposto do 

funcionamento social, reduzindo a experiência do presente ao signo da disponibilidade (Han, 

2014).  

 

Entre as repercussões mais contundentes do processo, chama atenção a violenta retirada 

do princípio de negatividade do tempo da indispensável condição de substrato emancipatório dos 

saberes contemporâneos. Na ânsia da otimização de toda empiria, passamos à fabricação de 

conhecimentos marcados pela ausência de exterioridade, saberes sem qualquer traço de 

virtualidade, ou seja, destituídos do que existe como potência de vir a ser, do que, incerto ou 

desconhecido, estaria necessariamente na condição do que ainda não é (Gil, 2003). Trata-se, em 

síntese, da geração de saberes indiferentes à alteridade do tempo, em particular, do tempo presente 

como virtualidade que, historicamente, lhes permitiu o elo com determinados ideais de liberdade 

e democracia. 

 

 

 

 

Diferenciação, complexificação e integração em tempos de cólera 

(Jairo Ferreira) 
 

Sugere-se que a polarização é um processo anterior aos meios contemporâneos. Se 

observados processos históricos como os embates sobre a Lei Seca nos EUA e posicionamento 

dos norte-americanos sobre a Guerra do Vietnam, o período que marcou a ascensão do Nazismo 

na Alemanha, ou mesmo, antes, a revolução francesa, incluindo a Comuna de Paris, fica fácil 

concluir que a polarização é anterior aos meios contemporâneos. A guilhotina, as ruas 

ensanguentadas em Paris, a Noite dos Cristais, os fuzilamentos ‘revolucionários’, etc. evidenciam 

que a espécie está envolvida nesse formato de relação e interação muito antes das redes.  

O desafio, portanto, é o de tentar situar uma problemática na perspectiva da midiatização.  

*** 

Esta reflexão se situa no médio período histórico. O médio período histórico é algo entre 

o período original e o atual. Nos sugere pensar a origem, mas também as suas mutações, no 

presente e, assim, prospectar.   



Em determinado momento, sugerimos a midiatização como o fluxo de informações, 

agenciados pela comunicação, entre Eclésia, a Ágora e a Oikos (Ferreira, 2017). Esses fluxos são 

mediados socialmente à jusante, quando: operados e transformados pelos usos, práticas e 

apropriações dos meios e dispositivos midiáticos; geram circuitos e circulações imprevisíveis, 

com maior ou menor intensidade, produzindo linhas de força diferenciadas.   

Mas Eclésia, Ágora e Oikos são termos originais que podem ser enquadrados de forma 

mais precisa pelas epistemologias contemporâneas. Por isso, mantemos essa tríade, porém a 

traduzindo em formulações onde encontramos fontes teóricas e questionamentos profundos que 

nos convidam a repensá-la em suas relações com a midiatização: campos sociais (Bourdieu), 

espaço público (teoria crítica) e intimidades (psicologia, mas, especialmente, a psicanálise).  

No primeiro seminário (Ferreira, 2018), realizando em 2016, convergimos com Verón: 

midiatização está na gênese da espécie quando pensada como materialização da experiência 

mental. Por outro lado, não se trata apenas de materialização da experiência mental. Há o ciclo 

interminável de relações entre experiência mental e materialização. Essa formulação corresponde 

ao fluxo da inovação (Flichy) entre o imaginário, suas projeções, realizações, frustrações e novas 

fantasias, utópicas ou fantasmagóricas. O ciclo dos imaginários primitivos, suas materializações, 

profecias (Miege) e frustrações decorrentes dos diversos usos, práticas e apropriações sociais, 

sempre é retomado, num eterno retorno, quase mítico, à vontade de se realizar, produzindo novas 

intimidades (o privado), alteridades (espaço público) e lugares de poder (campos sociais). 

*** 

Quando materializada em meios sociais produz intensos processos de defasagens e 

diferenciação. Há um processo de diversas disposições: assombro com as novas materialidades; 

disputa pelo retorno às anteriores, na medida em que nestes se conservam lugares ancorados 

emocional e cognitivamente nas materialidades do passado; resistências conservadoras ou 

resistências inovadoras, conflitos que exacerbam o processo de materializações diferenciadas; etc.  

Há reconfiguração dos campos sociais, do espaço público e das intimidades. Os pontos 

de mutação são sempre a transição entre buracos negros (antes, ali não havia nada) e a luz (novas 

matérias, o agora há, com explosão-disrupção). Em algumas situações, a própria cólera se 

encarrega de fazer sucumbir a diferenciação. Em outras, as novas materialidades são integradas 

ao social, em novos formatos emocionais e cognitivos (as luzes).  

 

  



 

MESA 2: TENSÕES EPISTEMOLÓGICAS ENTRE LINHAGENS 

Comunicação, Mediação e Modo de Existência na Cibercultura (Andre 

Lemos) 

 

A tese central aqui apresentada sustenta não ser possível entender os produtos e processos 

da cultura digital contemporânea (redes sociais, fake news, selfie, memes, jornalismo de 

dados, internet das coisas, wearables, games, agências algorítmicas etc.) sem levar a sério 

a mediação dos objetos (físicos e digitais). Certamente diversas teorias da "comunicação 

social" apontam para a agência de tecnologias, processo e infraestruturas, mas, via de 

regra, as análises não levam em conta, com a centralidade que lhes é devida em certos 

casos, as performatividades e as materialidades aí implicadas. O não reconhecimento da 

importância das mediações de não humanos as fazem reféns de uma perspectiva 

fortemente antropocêntrica. Com o intuito de escapar dessa perspectiva, propomos uma 

"comunicação associal". Não se trata de defender uma postura tecnocêntrica ou 

generalista da comunicação, mas de reforçar a necessidade de não excluir das análises as 

ações dos objetos. O objetivo é, de fato, revelar, a partir dessa inclusão, um entendimento 

mais fidedigno da implicação humana nos processos sociais e comunicacionais. A 

compreensão do processo de mediação em sentido amplo (entre humanos, humanos e não 

humanos e entre não humanos), no entanto, não é suficiente para definir o campo da 

comunicação "social". Torna-se necessário demonstrar o que há aqui de específico. 

Haveria, em tese, um modo de existência específico desses processos (indústrias, 

regulações, relações subjetivas, objetos, informação etc.), que identificamos como 

comunicacionais. Portanto, se podemos dizer que toda mediação é comunicação, 

identificar um modo de existência (LATOUR, 2012a) próprio do campo nos afasta de 

uma generalização que afirmaria que tudo é comunicação. Esse modo (COM) nos 

permitiria revelar agências e mediações particulares, tendo como pressuposto análises a 

partir de uma relação simétrica entre sujeitos e objetos. Busca-se, portanto, sustentar duas 

hipóteses de pesquisa: 1. O conceito de mediação na obra de cientistas sociais vinculados 

às sociologias pragmáticas pode ser interpretado como comunicação e o entendimento de 

comunicação como mediação é imprescindível para uma análise profunda da cultura 

digital. 2. Se toda mediação é comunicação, nem toda mediação interessa ao campo de 

desenvolvimento científico que se auto define como “comunicação social”. O conceito 

de mediação, de comunicação e de “modos de existência” assim definidos ajudam a criar 

uma base metodológica e epistemológica que nos permita dar conta dos novos fenômenos 

comunicacionais contemporâneos emergentes com a dataficação da sociedade e com a 

ampliação da agência de objetos infocomunicacionais. 
 

 

Mídias midialogias midiatizações (Lucrécia d’Alessio Ferrera) 
 

Considerando ambientes informativos onde se organizam distintos processos 

comunicativos, este trabalho propõe o estudo das diferenças que se estabelecem entre meios, 

midialogias e midiatizações, tendo em vista alcançar matrizes que, entre fixos e fluxos em 

polarização, escrevem outra epistemologia da comunicação. Os meios são estudados através das 

dicotomias que os dividem entre meios técnicos e meios comunicativos a fim de verificar como 



as tecnologias podem atingir valores, apenas tecnocráticos ou produzir a emergência de vínculos 

bio-interativos. 

O estudo das midialogias contempla olhares investigativos decorrentes das características 

das civilizações ocidentais que se desenvolvem entre práticas comunicativas de uso utilitário 

administrativo, até assumir, no contemporâneo e sob a influência dos meios digitais, outra 

vertente investigativa. Esta midialogia apresenta raízes  que observam dimensões políticas da 

comunicação e da cultura que lhe permitem atingir maior  complexidade e exigência dos seus 

percursos investigativos e, sobretudo, apresentar outra vertente epistemológica que, dialogante, 

supera a linearidade da comunicação que se entende como área científica mais persuasiva, do que 

social. 

As midiatizações em pluralidade são atingidas pelas conexões entre mídias e midialogias, 

mas redefinem suas dimensões à medida em que, embora atingidas pelos novos meios 

informacionais, não são lideradas por eles, mas atuam como potência de ação crítica que pode ter,  

como expectativa, a revisão da anterior epistemologia polarizada, para fazer emergir uma 

comunicação mais crítica e consequente. 

 

Midiatização, Sociedade e Sentido: conceitos transversais (Pedro 

Gilberto Gomes) 

 

É comum falarmos hoje em época de mudanças, graças ao extremo desenvolvimento 

tecnológico. Entretanto, muitos pensadores, ao examinarem o momento presente, dizem que em 

lugar de uma época de mudança estamos vivendo uma mudança epocal. Isto é, uma mudança de 

época. Um momento de enorme transformação social que implica numa nova época para a 

humanidade. Parafraseando esses pensadores, pode-se dizer que mais do que um ambiente de 

transformações, a sociedade está passando por uma transformação que tem como resultado o 

estabelecimento de uma nova ambiência, profundamente relacionada com uma sociedade em 

midiatização. 

Consoante isso, relacionar a questão da produção de sentido na sociedade com a 

midiatização é colocar a reflexão num patamar distinto do que tem sido visto até agora. O que 

está sendo buscado é o processo de construção de sentido social num ambiente marcado pelo 

rápido desenvolvimento das tecnologias digitais, envolvendo todas as dimensões da realidade. 

Uma perspectiva adequada para estudar, analisar e compreender a comunicação hoje é 

abordá-la a partir de seus temas transversais. Isto é, determinar, ou apenas elencar, os temas 

transversais em torno aos quais se pode nuclear a realidade de uma sociedade em midiatização. 

A noção de conceitos transversais nasceu fora do universo da comunicação e, 

consequentemente, da midiatização. Sua origem encontra-se no âmbito da educação, onde se 

postula uma pedagogia que procura dar conta da complexidade a partir de temas que são tratados 

na transversalidade do currículo. Para alguns autores, a ideia de rizoma, teia ou redes neurais, 

pode ser a forma mais adequada para a compreensão dos princípios de transversalidade. A 

característica da rede é estar em constante construção onde os nós e as concepções são 

heterogêneos e significam uma multiplicidade de possibilidades de interligações. Cada nó pode 

ser composto por toda uma rede, aberta ao exterior, à soma e a conexões de outras redes. A rede 

não tem centro ou pode ter vários centros que agregam a si pequenas ramificações, inexistindo 

hierarquia entre os pontos e caminhos. 



 

 

MESA 3 - POLARIZAÇÃO E APRENDIZAGENS SOCIAIS  
 

Digital media, data infrastructures and pioneer journalism: The re-

figuration of public communication in times of deep mediatization (Andreas 

Hepp)  
 

As a consequence of ‘deep mediatization’– the increasing entanglement of the social 

world with digital media and their infrastructures – public communication has fundamentally 

transformed. These changes can, of course, manifest themselves in negative ways such as metric-

driven journalism, fake news, or silos of media use. But, in equal measure, these alterations in the 

media environment have had positive manifestations such as investigative forms of data 

journalism, an increase in user participation in journalism, or the chance for users to enrich their 

media repertoires with more diverse sources. While being ambivalent in their character, these 

examples express the extent to which public communication is currently being re-figured. 

Against this background, I want to discusses ‘pioneer journalism’ as a principal force in 

the re-figuration of journalism and its organizational foundations. I understand pioneer journalism 

to encompass new forms of journalism that are dedicated to re-defining the field. This includes 

journalism from established media organizations and startups alike, journalism supported by 

accelerators, or journalism pursued by individual pioneers. Pioneer journalism aims to establish 

new figurations for the production and distribution of journalism. Media and digital technologies 

play a crucial role in this re-figuration. The aim of the presentation is to give some insights into 

how this re-figuration of journalism and thus public communication takes place. 

 

A midiatização da teoria nos cursos de comunicação (Luis Mauro Sá 

Martino) 

 

Como ensinar comunicação em uma academia midiatizada? Qual o significado da teoria 

da comunicação, especialmente na graduação, para estudantes nascidos no ambiente das mídias 

digitais, para quem a midiatização é parte do cotidiano?  Essas perguntas nascem da prática de 

sala de aula e, em outra escala, das experiências de orientação de pesquisa. A proposta aqui é 

olhar a midiatização das práticas comunicacionais na sala de aula, focalizando o ensino de Teoria 

da Comunicação, entendida como uma disciplina representativa dos problemas epistemológicos 

da área.  

A análise segue três vertentes:  

(1) A temporalidade da teoria – buscar as teorias mais recentes ou tentar operacionalizar 

as teorias consagradas? Como evitar o “museu das teorias”, na qual as pesquisas clássicas são 

apresentadas como parte de um mundo que não existe mais? Do mesmo modo, o próprio tempo 

da reflexão acadêmica parece se compartimentar no contexto da midiatização das práticas 

universitárias, progressivamente atenta não à temporalidade da reflexão, mas ao cronocentrismo 

das demandas. 



(2) Estudar a mídia, pensar a comunicação –  a aparente centralidade dos dispositivos 

tecnológicos no cotidiano parece sugerir a necessidade de um estudo focado nos aparatos técnicos. 

Onde fica, nesse caso, o estudo da Comunicação? Estaremos estudando a materialidade efêmera 

das mídias enquanto a comunicação escapa de nossa apreensão? O dispositivo, próximo das 

demandas de mercado, parece em alguns momentos voltar o ensino para a operacionalização da 

técnica. 

(3) O ensino da alteridade e uma ética da midiatização –  Para alunas e alunos nascidos 

em um ambiente midiatizado, talvez o desafio, mais do que ensinar o dispositivo, seja retomar a 

questão da comunicação como espaço dialógico de encontro, vinculação na diferença e presença 

radical da alteridade. Na midiatização, a lógica do dispositivo é tensionada com uma perspectiva 

de comunicação, e esse atrito entre conhecido/desconhecido se mantém também na sala de aula. 

Se podemos entender a midiatização como a articulação entre práticas sociais e o 

ambiente da mídia, vale tentar compreender como a sala de aula, e em particular o ensino de teoria 

da comunicação, se situa como espaço de meta-reflexão dos saberes e ações cotidianas.  

 

 

Polarização, intolerância e incivilidade como questão comunicacional 

(José Luiz Braga) 
 

   

Tais atitudes se mostraram    com intensidade em 2018, no Brasil, no âmbito específico 

da política. Mas certamente entram na ordem do que Marcel Mauss caracteriza como fenômenos 

sociais totais. Uma mesma situação pode implicar processos e ter repercussões múltiplas em 

perspectivas éticas, sociológicas, culturais, psicológicas, religiosas, jurídicas, econômicas, além 

da visada política. Expressam estados das relações entre seres humanos em uma grande 

diversidade de contextos. Por isso mesmo, as questões em pauta, para além de serem vistas como 

negativas e como problema a superar, devem ser compreendidas em suas lógicas internas – como 

requisito para sua possível, embora difícil desmontagem. 

Não se trata, então, de separar preliminarmente aspectos correspondentes a cada uma 

daquelas visadas. Não pretendemos, ao tratar a questão como comunicacional, descartar aspectos 

de interesse para outras áreas, nem reduzir a questão a um comunicacional pretendido 

neutralizado. Mas sim, sem afastar as diferentes especificidades de ocorrência, tentar produzir 

uma contribuição da perspectiva comunicacional para compreensão abrangente dos fenômenos 

envolvidos.  

Considerando a comunicação como o trabalho das diferenças humanas na tentativa 

praxiológica de viabilizar sua interação (nos mais diversos ambientes e por todos os tipos de 

modalização), um ponto de partida possível será observar – ao lado das diferenças idiossincráticas 

– diferenças socialmente construídas, e as circunstâncias em que essa construção resulta no 

aprisionamento das interações em tais circuitos infernais. Particularmente quando aquelas atitudes 

parecem se tornar contagiosas. 

Trata-se, então, de estudar as lógicas e as condições de tais sistemas de relações. 

  



MESA 4 - EMOÇÕES, IMAGINÁRIOS E COLETIVOS  

 

Colectivos, actores y mediatización de la movilización ciudadana: el 

caso de las marchas #RosarioSangra (Natalia Raimondo Anselmino) 
 

 

Durante el segundo semestre de 2016 la ciudad de Rosario (Argentina) fue escenario de 

una serie de marchas —llevadas a cabo el 25 de agosto, el 8 de septiembre y el 10 de noviembre—

en pedido de seguridad y justicia que adquirieron una inaudita notoriedad pública y cuyas 

consignas se aglutinaron mediante el hashtag #RosarioSangra, un sintagma que devino slogan —

en el sentido de Canetti (1981).  Tal como lo señala Vázquez (2017) los hashtags pueden 

funcionar, en casos semejantes, como aglutinantes polémicos, es decir, “como nodos en torno a 

los cuales el desacuerdo se materializa” (s/p) y deviene público. De modo que, los estudios 

respecto de los procesos de circulación de sentido que los mismos desencadenan son de crucial 

interés en el marco de gestación de lo público político en el horizonte de las democracias 

representativas actuales. 

Estas movilizaciones, cuya convocatoria circuló inicialmente a través de plataformas 

conectivas (van Dijck, 2016) como las provistas por Facebook, Twitter o WhastApp, fueron 

gestadas por grupos de familiares de víctimas de delitos violentos y apoyadas por la ciudadanía 

en general con una puesta del cuerpo en la calle pocas veces vista en protestas ligadas con la 

“inseguridad”. Al convertirse en trending topic de Twitter y ocupando la agenda de los medios 

locales —e incluso nacionales— con coberturas periodísticas de diverso tenor (Raimondo 

Anselmino, Reviglio y Echecopar, 2018), desencadenaron una seguidilla de repercusiones 

políticas que involucraron y pusieron en tensión a los gobiernos local, regional y nacional. 

Todas las características que recubren el caso estudiado explican las razones por las cuales 

se lo ha escogido para estudiar los modos contemporáneos de vinculación entre regímenes de 

visibilidad —siguiendo a Thompson (2015), la visibilidad situada de la co-presencia, la 

visibilidad mediática y, recuperando a Raimondo Anselmino, Reviglio y Diviani (2016), la 

visibilidad en las redes— de lo público-político. Coyuntura que, por supuesto, sigue estando 

atravesada centralmente por los medios masivos de comunicación, cuyo funcionamiento continúa 

siendo central en la constitución social de los colectivos sociales. 

La investigación así presentada es de carácter interdisciplinar y ha sido motorizada por 

un equipo heterodoxo cuyos integrantes provienen del campo de estudios en comunicación, de la 

antropología, de la estadística y de la ingeniería en sistemas de información. Comprende tanto el 

estudio sociosemiótico de los discursos mediatizados en la prensa local —impresa y online— y a 

través de las redes sociales en Internet, como un abordaje de corte cualitativo a partir de la 

realización de una serie de entrevistas en profundidad a actores protagonistas. Todo esto 

acompañado por métodos y herramientas computacionales que hicieron factible el trabajo sobre 

grandes volúmenes de datos textuales y no textuales, sobre todo en relación con los discursos 

publicados en las redes 

 
 

 

 



A mídia e as emoções coletivas (Jacques Wainberg) 
 

No campo da comunicação cabe explorar os novos mecanismos que os atores utilizam 

agora para gerar, estimular, canalizar e amortecer as emoções coletivas. A raiva, o pânico 

moral, a inveja, a tristeza, a vergonha e a culpa assim como o orgulho, a solidariedade e 

a felicidade são alguns dos sentimentos acionados por falantes variados que dependem 

destes meios para despertar as massas da sonolência e para canalizar a atenção destas 

audiências na direção por eles premeditada e calculada. Este tema tornou-se ainda mais 

grave com a emergência das redes sociais e dos big data. Trata-se de um novo capítulo 

da história humana marcada que foi pela emergência dos aparatos tecnológicos e das 

mudanças ecológicas decorrentes. E como no passado, a mídia oferece na atualidade 

oportunidades e ameaças que precisam ser decifradas. Em última instância, o que está em 

jogo é o tema da liberdade e da autonomia intelectual, assuntos abordados com frequência 

na atualidade, em especial desde a publicação da obra singular de Gustave Le Bon (em As 

Opiniões e as Crenças) e referidos também por George Orwell (em Politics and the 

English Language), Carl Jung (em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo) e Joseph 

Campbell (em O Herói de Mil Faces), entre outros inúmeros autores. Ou seja, embora 

este tema da persuasão não seja novo ele adquiriu urgência e atualidade face à redobrada 

capacidade que os referidos atores têm agora para administrar o humor coletivo. Não se 

trata mais de delegar à propaganda e à guerra psicológica (ou de nervos) o tratamento 

desta temática, mas de explorar a natureza multifacetada que ela adquiriu com o 

surgimento inicialmente da imprensa, depois de mídia eletrônica e mais recentemente da 

realidade virtual e da inteligência artificial. Deve-se, portanto, considerar a relação 

simbiótica que os seres humanos e as máquinas estão desenvolvendo. A educação, o 

entretenimento, a política, a economia e as relações humanas estão agora sendo 

condicionadas pela lógica destes aparatos, algo que se denomina na literatura de viés 

tecnológico. Em última instância esta apresentação deseja elaborar sobre a interface da 

mídia, as emoções coletivas e a persuasão apresentando para isso uma base teórica e 

resultados de estudos empíricos relevantes. 

 
 

A imagem em circulação: o estilhaçar do olhar e os estilhaçamentos 

da memória (Ana Paula da Rosa) 
 

Este trabalho se insere nos estudos da imagem, mais precisamente daqueles que tratam 

das imagens em circulação, portanto, em embates de produção de sentidos. As imagens que nos 

interessam são as midiáticas, portanto, fotografias ou vídeos que, de alguma forma, ganharam 

espaço no imaginário midiático a partir de sua ponta visível, portanto, materializações. No 

entanto, é exatamente na relação com seu aspecto invisível, o imaginário social e coletivo, que 

reside a importância de sua compreensão à luz da temática do evento aqui proposto, já que a 

incivilidade, a intolerância e a polarização se manifestam não apenas naquilo que dizemos, mas 

naquilo que damos a ver sobre nós ou que evitamos ver. O ato de ver ou de escolher não ver já é, 

por si só, significativo enquanto movimento de comunicação e alteridade. Mbembe (2018) 

entende a alteridade não como a igualdade, nem como o simples reconhecimento da diferença, 

mas do reconhecimento do outro enquanto outro, em que a simbólica de raças, cores e poderes 

não seja “a” simbólica dominante. 



 Neste sentido, consideramos, como ponto de partida em nossa investigação, que as 

imagens midiáticas carregam imagens anteriores, frutos de discursos e temporalidades outras, mas 

que se presentificam, como sombras em nossas produções atuais. A partir desta consideração, este 

artigo se propõe a analisar duas dinâmicas de conflito bastante distintas em termos de 

processualidades e lógicas, mas que envolvem elementos comuns: a) imagens midiáticas e 

imaginários; b) ampla circulação; c) atores sociais e instituições midiáticas e, por fim, d) lógicas 

de agenciamento da imagem em termos de controle/poder. 

            Nosso olhar recai, exatamente, sobre as lógicas de agenciamento da imagem em 

termos de poder, ao considerar que nosso objeto empírico é constituído por dois acontecimentos 

apartados no tempo e no espaço, mas unidos pela presença da criança enquanto vítima, por formas 

de intolerância e por aspectos de incivilidade evidenciados nos jogos interacionais, inclusive no 

direito à visibilidade. Como imagem a estilhaçar o olhar, convocamos a fotografia de Aylan 

Kurdi, que já integra os estudos desta pesquisadora desde 2015. Em analogia, tratamos da imagem 

estilhaçamento, trazendo à cena a fotografia do menino Marcos Vinicius, estudante carioca, 

assassinado na favela da Maré, em 2018.  Entre a solidão dos morimbundos (ELIAS, 2001), a 

vida que não merece viver (AGAMBEN, 2010) e a vida “não passível de luto” (BUTLER, 2017), 

propomos-nos a discutir a imagem em circulação e sua incidência na memória a partir da temática 

do poder e da morte, na perspectiva da condição de visibilidade, entendendo que, ante a 

midiatização de conflitos (HJAVARD, MORTENSEN, 2015), novas dinâmicas se fundam e se 

reatualizam, inclusive as que dizem respeito sobre à fabulação humana.  

 

 

 

MESA 5 - NAS INTERFACES DA POLARIZAÇÃO, POLÍTICA E CULTURA 

 

 

Pouvoirs politico-religieux : stratégies de médiatisation afro-

européennes face aux fake news  (Mihaela-Alexandra TUDOR) 
 

 

Le religieux est vraisemblablement l’un des objets des médias classiques et digitaux 

soumis à un traitement manichéen accentué qui favorise un foisonnement d’interprétations en 

collusion avec des effets susceptibles de provoquer la polarisation de la société en médiatisation. 

Les médias ont traditionnellement retenu une incompatibilité entre eux et la religion due, en 

partie, d’abord, à la vision du monde héritée des Lumières où plus de rationalité signifie moins 

de religion (Willaime, 2006), ensuite à une perspective restrictive de la religion où la religion est 

assimilée à l’institution religieuse (Tudor & Bratosin, 2018a) et, enfin, à la peur de théologisme 

où la sémantique théologique de la religion est à l’origine de la réticence (Stout, 2012). Mais les 

médias manifestent également leur réticence par rapport à la religion parce que d’ordinaire ils se 

disputent avec la religion le monopole de la « vérité » ou de la « parole vraie » sur les questions 

d’actualité politique. Les conflits étiquetés de « populistes » (issus, par exemple, des élections 

menées au nom des idéaux religieux) et de « religieux » (issus des manifestations de l’islamisme 

djihadiste) ne font que croitre ce déséquilibre et cet effet déstabilisateur. L’intérêt renouvelé pour 

les pathologies de la communication dans le contexte des médias émergents (digitaux) à travers 



le phénomène de fake news (Tudor, 2018b) remet en discussion autrement le rapport entre médias 

et fait religieux. Dans ce cadre, nous nous intéresserons comment les pouvoirs politico-religieux 

investissent et utilisent les médias afin de construire des tactiques de réponse en termes de 

dispositifs et récits médiatiques qui visent à promouvoir et encadrer la stabilisation du champ 

religieux pour son affirmation et visibilisation dans l’espace public au delà des ambiguïtés nées 

des dérives pathologiques intrinsèques au phénomène de la médiatisation. Les arguments 

théoriques seront illustrés avec deux exemples : la stratégie médiatique lancée par le roi 

Mohammed VI du Maroc en novembre 2018 pour la protection du champ religieux de la religion 

musulmane et de sa bonne pratique et la stratégie du Pape François lancée à partir de son message 

« La vérité vous rendra libres, Fake news et journalisme de paix », préparé pour la 52e journée 

mondiale des communications sociales qui a eu lieu en 2018. 

 

 

 

Polarización, incivilidad y tolerancia en la circulación contemporánea 

del sentido. Entre el poder de los enunciadores y el poder de los discursos  

(Mario Carlon) 
 

Desde la posmodernidad, es común la referencia a que vivimos en una sociedad 

más líquida y fragmentada.  En estos años se han desarrollado teorías e investigaciones 

que sostienen  que las redes sociales digitales facilitan la polarización política y hacen 

menos diverso el tipo de información que reciben los ciudadanos. Son observaciones a 

ser tenidas en cuenta, realizadas desde la perspectiva de lo que los medios hacen con la 

sociedad. Esos diagnósticos tienden a convertirse en profecías cuando resultados de 

ciertas investigaciones se proyectan. Se nos pronostica hacia qué sociedad vamos y se nos 

explica que es hacia una en la que cada vez estaremos más encerrados en nichos, en 

barrios, mas fragmentada. 

A la vez, existe otro modo de pensar la mediatización, desde la perspectiva de lo 

que la sociedad hace con los medios. No todo lo que sucede lo dictan las corporaciones 

o los algoritmos. Los movimientos de género, por ejemplo, han encontrado en las redes 

sociales digitales eficaces medios para dar visibilidad a enfoques y problemáticas que hoy 

afectan a todos los sectores de la vida social: la política, la salud, el deporte, la religión, 

el arte, etcétera.     

En esta ponencia identificaremos dos procesos de polarización. Uno es político y 

ha existido desde siempre, aunque ahora parece haber encontrado nuevas formas de 

manifestación. El otro se hace visible cada vez que los “temas culturales” ganan la escena: 

derecho al aborto, al casamiento igualitario, a la adopción por padres del mismo sexo. 

Atraviesa las tradicionales  instituciones con una lógica diferente, tensionándolas, 

doblándolas, volviéndolas más líquidas. 

En esta exposición nos realizamos tres preguntas. En primer lugar ¿cómo se 

articulan estos dos procesos con la nueva mediatización, que se apoya en la existencia de 



distintos sistemas mediáticos (el de los medios masivos, el de las redes digitales, 

whatsapp)? En segundo lugar, cómo se articulan con las nuevas formas de circulación del 

sentido, que adquieren distintas direcciones (transversal, vertical)? Y en tercer lugar 

¿Cómo se entrelazan estos procesos con la emergencia de una lógica que ya no se basa 

sólo en el poder de los enunciadores sino también de los discursos? La circulación ¿se 

vuelve más o menos civilizada? ¿Más o menos tolerante?    

  

 

Do palanque ao parlatório – circulação de sentidos do discurso 

político (Antonio Fausto Neto) 
 

Os contatos entre instituições e atores políticos  especialmente em circunstâncias que 

envolvem processos eleitorais – como eleições presidenciais - tem se instituído em várias décadas, 

através de mediações socio-tecnicas-discursivas. Segundo operações mass mediáticas, típicas da 

sociedade dos meios, o ‘corpo-significante’ dos atores políticos é gerado e exposto ao olhar e 

escuta da sociedade, através de rituais midiáticos, como foi o caso (inaugural) debate televisivo 

entre Nixon e Kennedy, nos anos 60 do século passado, e que registra os primeiros momentos da  

audiovisualização  da política. Nos anos seguintes – entre as décadas 70 e 80 daquele século e já 

no início do atual século, a política deixa de ser uma atividade apenas dos partidos para ser posta 

em circulação no espaço público mass midiático. Na França, o presidente Mitterrand vence as 

eleições a partir de querela  que se passa na negociação em torno de um debate previsto, entre 

partidos e a televisão. Resulta que, graças a mediação jornalística no âmbito de um debate havido 

entre candidatos presidenciáveis, o candidato socialista vence a ‘pugna’. Argumentam os analistas  

que, naquele contexto, um contato entre políticos mediado por jornalistas, oferecia   possibilidades 

de uma melhor performance de François Miterrand. Talvez,  a marca mais emblemática do 

deslocamento da política para o espaço midiático, tenha sido a posse em seguida, do novo 

presidente francês. Antes da solenidade que ocorreria na Assembleia Nacional daquele país, o 

presidente eleito toma posse em circunstâncias especiais. Sozinho no panteon nacional  e 

testemunhado apenas,  por uma  câmera, o presidente reverencia os heróis nacionais, cujas cenas 

são postas em circulação para milhões de pessoas. Trata-se, por assim dizer, do ingresso da 

política em circuitos tecno-midiáticos, numa antevisão do que seriam seus efeitos posteriores, em 

vários contextos.   

Os efeitos deste novo estágio da midiatização em processo  afetam também  as práticas 

politicas brasileiras, como : a primeira eleição indireta para presidente ; a doença e morte do 

primeiro presidente eleito indiretamente, após o ciclo militar, as escolhas de novos presidentes 

pelo sufrágio direto; os processos de impeachment de dois ex-presidentes, são acontecimentos 

que são tecidos e que circulam segundo as lógicas e gramáticas da produção midiática. Podemos 

mesmo dizer que a jovem democracia brasileira resulta de ritualidades organizadas em tempos da 

midiatização em processo. Estes registros podem ser confirmados por extensa literatura 

acadêmica que surge nestes tempos, enriquecendo  observações que olhares comunicacionais 

fizeram sobre o funcionamento da política neste país. Das lógicas dos meios, quando estes 

exerceram a função de “elo de contato” entre as instituições e os atores sociais – aos tempos 

atuais, há uma complexificação comunciacional que afeta as instituições especialmente, as de 

natureza política.  A ‘revolução do acesso’ provocada pela internet aponta dinâmicas sócio-

tecnicas que vão gerar novos processos interacionais. Trata-se de novas condições de midiatização 

através das quais as relações dos atores e das instituições passaram a se dar através de uma relação 



direta com os meios e suas lógicas.  Práticas coletivas passam a se organizar de modo intenso e 

acelerado, segundo operações midiáticas, e já no fim do século passado, a emergência da internet 

é uma mutação instituindo complexos processos interacionais entre instituições e os indivíduos. 

Relações entre instituições e a sociedade passam a funcionar sem a mediação dos protocolos de 

regulações, baseados nas lógicas dos mass media. Os vínculos – ‘de um para muitos’, entre 

produtores e receptores de discursos, sofrem alterações em suas dinâmicas. Novos padrões 

relacionais enfraquecem progressivamente, a natureza da interação centrada principalmente, na 

atoralidade dos nichos institucionais. A midiatização intensa produz complexos feedbacks entre 

práticas de diferentes instituições e atores sociais. Seus efeitos afetam o funcionamento de todas 

as práticas sociais, ainda que de modo heterogêneo. Particularmente, na esfera da comunicação 

política, novas condições de acesso e de manejo discursivos geram efeitos específicos, de tal 

modo que interações entre atores políticos e sociais passam a ser tecidas diretamente, sem a gestão 

das  chamadas antigas mídias. Desponta novo cenário com atores se contatando nas redes digitais, 

segundo fluxos diretos e equidistantes de ‘contratos de leitura’ formulados pelos mass mediáticas. 

Um novo cenário de manifestações anuncia novas condições de midiatização presidencial, de 

modo intenso e amplo, durante as eleições presidenciais em contextos internacionais, na década 

de 2000. (FAUSTO NETO, MOUCHEON, VERÓN (2012).  

Nesta comunicação pretendemos examinar alguns aspectos destas transformações  e que 

se manifestam no contexto das eleições presidenciais brasileiras em 2018, tomando como 

referência  “ações comunicacionais” enunciadas em dois conjuntos de discursos: de um lado, 

fragmentos de mensagens do candidato - vencedor, Jair Bolsanaro,  transmitidas pelo seu Twitter; 

e de outro, seu discurso de posse em 1º de janeiro. São construídos em cenários complexos  

estilhaçamentos de discursos através de fluxos de circulação  endereçados pelo  presidente aos 

seguidores bem como aos  operadores de campanha. E a enunciação do discurso de posse que  se 

fez em um ambiente no qual tanto o presidente, como os jornalistas que faziam a cobertura - ao 

lado de outros presentes -, foram `reféns` de uma ambiência  na  qual a circulação discursiva 

esteve subordinada às lógicas de vigilância e de regulação, por parte dos organizadores da 

solenidade. Isolado, à distância  das multidões,  no parlatório da Praça dos 3 Poderes, o presidente 

fez uma alocução renovando fundamentos de ‘discurso de combate’ bem como acenos já 

anunciados durante a  campanha eleitoral. Narrativas - a presidencial e a dos jornalistas – são 

objetos da captura de mídias convencionais presentes no ambiente e  cuja função mediadora foi 

fundamental, pois possibilitaria que algum relato do que ali se passava migrasse para o espaço 

público. Se as falas do então candidato se fez outrora,  diretamente aos seguidores, via Twitter, a 

do já presidente esteve atravessada por  outras palavras que vinham de outros circuitos, como o  

discurso que sua  mulher fez  ao se dirigir em “LIBRAS” ,a um determinado mercado discursivo. 

Num ato inusitado nestes tipos de cerimoniais,  o corpo de  Michele Bolsanaro , atravessando o 

do presidente, ofuscou de alguma forma sua presença , e promoveu  simpático momento de 

interação e, de certa informalidade, em contrastes com o tenso e contido semblante do  presidente 

eleito. Sua  performance  roubou a centralidade da festa; fala acolhedora se congratulava com os 

presentes, diferentemente do discurso exortativo do presidente do qual se destacavam os 

fundamentos  de  uma “pedagogia diretiva”, contendo instruções, conselhos, exortações e 

promessas. Descreve-se também nesta análise, operações de sentidos que referenciam o  estágio 

mais ostensivo das “estratégias de contenção”, impostas aos jornalistas situados no   âmbito da 

“circulação cerceada`  Os efeitos de  tais  disposições e regulações sobre a topografia da 

solenidade,  afetaram diretamente, as possibilidades de conversação e a possibilidade de um 

momento de comunhão, entre o presidente e os coletivos presentes. Vindos de recanto longínquo, 

vozerios discretos anunciam de longe, já no fim da solenidade, comedida saudação ao presidente 

– “Ele voltou, o mito voltou”.` O corpo- significante` da sociedade esboça uma fala vinda de 

alguns presentes; ao ser    enunciada nos espaços das colateralidades da praça dos 3 Poderes . 



Mas, rapidamente, ela se dissipa, pois não pode  ingressar e permanecer  em circuitos de 

circulação que não estariam abertos para  recepcionar e levar adiante sentidos não previstos. 

 

 

 

AULA ABERTA 

La médiatisation du mouvement des « gilets jaunes » : religion et 

politique (Stefan Bratosin) 
 

Apparu dans l’espace public français à la fin de l’année 2018, le mouvement populaire, 

connu désormais sous le nom de « gilets jaunes » en raison du vêtement jaune à haute visibilité, 

utilisé comme signe de ralliement au mouvement, fait l’objet d’une médiatisation fournie aussi 

bien au travers des mainstream media qu’au travers des new media ou des réseaux sociaux. Le 

caractère inouï et déconcertant de la nouveauté du mouvement « gilets jaunes », trans-

générationnel et trans-professionnel, qui se désolidarise ouvertement de tout parti politique, de 

tout syndicat ou de toute autre forme précédente organisatrice de mouvements sociaux et qui 

refuse notamment de se donner des « chefs », a déstabilisé, entre autres, les pratiques 

journalistiques et a mis en exergue plusieurs aspects auparavant moins visibles du fonctionnement 

médiatique. Parmi ces aspects on compte bien sûr l’organisation médiatique de la désinformation, 

l’asservissement des médias aux pouvoirs politiques et économiques, la défiance massive des 

citoyens vis-à-vis des médias, etc., mais aussi la pensée mythico-religieuse à l’œuvre dans le 

traitement de l’actualité. Cette communication se propose d’apporter des éléments de réponse à 

la question suivante : Comment et pourquoi la médiatisation du mouvement des « gilets jaunes » 

associent les références politiques et les références religieuses dans un espace public qui a 

toujours décrié l’amalgame entre religion et politique ? Afin d’y répondre, l’hypothèse mise à 

l’épreuve ici sera celle de la pensée mythico-religieuse qui relie ontologiquement la religion et la 

politique comme fondement de l’espace public, pensée manifestée même dans la mise en acte de 

l’affirmation et la défense de sa laïcité ou sécularité. Dans cette perspective, l’analyse portera sur 

un corpus de produits médiatiques rendus publics entre octobre 2018 et avril 2019. La restitution 

et l’explicitation des résultats seront organisées en trois parties : a) « gilets jaunes » et politique, 

b) « gilets jaunes » et religion, c) la production de sens dans la médiatisation de l’actualité « gilets 

jaunes ».  

 

Noticiabilidade e periferia: quando a exclusão social virou notícia 

(Ada Machado da Silveira) 
 

O fenômeno de emergência de um novo grupo social proporcionou uma guinada no tema 

da visibilidade de parcela significativa da população brasileira. A identidade social dos habitantes 

de espaços periféricos passou a ser exibida não por suas redes de apoio, reciprocidade e 

solidariedade, mas pela capacidade de consumo da “nova classe média”.  A presença da periferia 

nas revistas semanais foi, assim, uma inovação noticiosa, ao buscarem expressar a incorporação 

de uma pauta social que estava provocando novas formas de convívio no Brasil. A inovação 

jornalística indicava provar-se o esgotamento da ordem da noticiabilidade, suas lógicas ocultas e 



suas lógicas explícitas. A noticiabilidade resulta da compreensão de uma ordem noticiosa que 

reproduz a percepção de uma dada ordem social. Foi assim que, em determinado momento, as 

mudanças de uma sociedade em crescimento econômico passaram a animar o relato noticioso de 

novas relações sociais. O debate sobre a noticiabilidade e a exclusão social, com a pertinente 

recuperação das noções de classe e de representação, permitiram expor a emergência de novos 

conteúdos noticiosos. O fenômeno de atualização da noticiabilidade sobre a periferia a partir do 

aumento de seu poder aquisitivo fornece subsídios para a compreensão de uma problemática mais 

ampla: a complexidade que envolve a produção social de sentido em tempos de sociedade 

midiatizada que tem no consumo um de seus definidores primordiais. Os resultados da análise 

são apresentados em três aspectos: a) O da nova classe média, representada como um segmento 

capaz de movimentar a economia, longe de ter sua participação configurada numa nova 

comunidade de valores, é enunciada desde um nicho segregado. A realidade das ruas e do mundo 

do trabalho permanece esmaecida e as questões atinentes à convivência social são recolhidas à 

insignificância; b) As revistas semanais, destarte reconhecerem e promoverem a visibilidade da 

periferia, abordam-na, ainda, sob um viés excludente. A demarcam num lugar de fala aquém de 

suas possibilidades.  E c) Na perspectiva da midiatização da sociedade, o Jornalismo mantém-se 

desempenhando um trato reverencial, dando caráter disciplinar e exemplarizante no que tange ao 

trato das relações sociais. 

 


