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SOCIEDADE	  MEDIATIZADA	  E	  VISIBILIDADE	  

MEDIATIZAÇÃO	  
	  
VERÓN	  (2001)	  
	  
-‐  A	  mediaFzação	  incia-‐se	  com	  a	  imprensa	  a	  parFr	  do	  século	  XIX;	  a	  ordem	  do	  simbólico,	  

e	  os	  outros	  regimes	  (icônico	  e	  indicial)	  foram	  se	  incorporando	  ao	  processo	  por	  meio	  
da	  fotografia,	  do	  cinema,	  do	  rádio	  e	  da	  televisão	  

	  
-‐  Novas	  formas	  discursivas	  instauradas	  pela	  disponibilização	  de	  suportes	  tecnológicos	  

cada	  vez	  mais	  complexos	  socialmente	  

-‐  Em	  um	  primeiro	  momento,	  a	  mediaFzação	  é	  pensada	  a	  parFr	  de	  uma	  concepção	  
representacional	  dos	  meios	  de	  comunicação	  →	  visão	  funcional	  e	  instrumental	  da	  
comunicação	  →	  meios	  à	  serviço	  da	  comunicação	  

-‐  Sociedade	  pré-‐mediá9ca:	  a	  ordem	  do	  contato	  e	  da	  apropriação	  do	  espaço	  pelo	  
corpo	  significante	  era	  da	  ordem	  do	  coFdiano,	  vida	  organizada	  ao	  redor	  do	  “eu”	  social	  
e	  de	  seus	  prolongamentos	  territoriais	  em	  oposição	  ao	  simbolismo	  distanciado	  das	  
insFtuições	  



SOCIEDADE	  MEDIATIZADA	  E	  VISIBILIDADE	  

MEDIATIZAÇÃO	  
	  
VERÓN	  (2001)	  
	  
-‐  Sociedade	  mediá9ca:	  sociedade	  onde	  os	  meios	  se	  instalam	  →	  mídia	  como	  espelho	  

(em	  certo	  aspecto	  deformado)	  da	  sociedade	  industrial	  

-‐  Sociedades	  em	  vias	  de	  media9zação:	  sociedades	  pós-‐industriais,	  em	  que	  as	  práFcas	  
sociais	  se	  transformam	  pelo	  fato	  de	  exisFrem	  meios	  →	  processo	  que	  não	  avança	  
com	  o	  mesmo	  ritmo	  nos	  diferentes	  setores	  de	  funcionamento	  social	  

	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  O	  funcionamentos	  das	  insFtuições,	  das	  práFcas,	  dos	  conflitos,	  da	  cultura	  começa	  a	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  se	  estruturar	  em	  relação	  direta	  com	  a	  existência	  dos	  meios	  →	  organização	  social	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  estruturada	  em	  relação	  ao	  papel	  relevante	  dos	  meios	  

SOCIEDADE	  MIDIÁTICA	  →	  SOCIEDADE	  MEDIATIZADA	  
	  
-‐  Essa	  passagem	  se	  dá	  pela	  “revolução	  das	  tecnologias	  de	  comunicação”	  →	  as	  

tecnologias	  se	  implantam	  progressivamente	  no	  tecido	  social	  



SOCIEDADE	  MEDIATIZADA	  E	  VISIBILIDADE	  

MEDIATIZAÇÃO	  
	  
VERÓN	  (2001)	  
	  
La	  media(zación	  opera	  a	  través	  de	  mecanismos	  diferentes	  según	  los	  sectores	  de	  la	  prá(ca	  social	  
que	  afecta,	  y	  produce	  en	  cada	  sector	  efectos	  diferentes.	  Dicho	  de	  otro	  modo:	  una	  sociedad	  
media(zada	  es	  más	  compleja	  que	  aquellas	  que	  la	  han	  precedido.	  (p.42)	  
	  
-‐  Os	  meios	  são	  pensados	  não	  apenas	  como	  disposiFvos	  de	  reprodução	  do	  “real”,	  mas,	  

também,	  como	  disposiFvos	  de	  produção	  de	  senFdo	  
	  
MEIO:	  ambiência	  onde	  se	  dá	  o	  processo	  de	  transformação	  e	  circulação	  de	  significados	  
(mídia	  –	  processo	  de	  mediação)	  (SILVERSTONE,	  2002).	  Conceito	  sociológico	  que	  não	  diz	  
respeito	  apenas	  ao	  suporte	  tecnológico	  –	  a	  definição	  de	  um	  meio	  deve	  levar	  em	  conta	  
suas	  condições	  de	  produção	  e	  de	  recepção	  (VERÓN,	  2001)	  
	  
DISPOSITIVO:	  formas	  socialmente	  geradas	  e	  tornadas	  culturalmente	  disponíveis	  como	  
matrizes	  para	  a	  realização	  de	  falas	  específicas.	  (BRAGA,	  2006a,	  p.36)	  
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MEDIATIZAÇÃO	  
	  
BRAGA	  (2006b)	  
	  
-‐  Escrita:	  processo	  interacional	  de	  referência	  (momento	  histórico	  –	  Europa	  –	  

burguesia)	  →	  transição	  para	  uma	  crescente	  mediaFzação	  de	  base	  tecnológica	  
	  
-‐  MediaFzação	  pensada	  como	  processo	  em	  marcha	  acelerada	  para	  se	  tornar	  o	  

processo	  interacional	  de	  referência	  (processo	  ainda	  não	  completado	  e	  não	  
completamente	  hegemônico)	  

	  
MEDIATIZAÇÃO:	  reformulações	  sócio-‐tecnológicas	  de	  passagem	  dos	  processos	  
mediá(cos	  à	  condição	  de	  processualidade	  interacional	  de	  referência.	  (p.2)	  
	  
ÂMBITOS	  SOCIAIS:	  
	  
•  Processos	  sociais	  específicos	  que	  passam	  a	  se	  desenvolver	  segundo	  lógicas	  da	  mídia	  
•  MediaFzação	  da	  própria	  sociedade	  



SOCIEDADE	  MEDIATIZADA	  E	  VISIBILIDADE	  

MEDIATIZAÇÃO	  
	  
BRAGA	  (2006b)	  
	  
-‐  Processos	  interacionais	  que	  não	  sejam	  de	  referência	  possuem	  os	  processos	  

interacionais	  de	  referência	  (organizadores	  principais	  da	  sociedade)	  como	  
parâmetros,	  como	  critérios	  de	  validade	  e	  definidores	  de	  lógicas	  centrais	  

PROCESSOS	  INTERACIONAIS	  DE	  REFERÊNCIA:	  principais	  direcionadores	  na	  construção	  
da	  realidade	  social	  →	  construída	  socialmente	  na	  medida	  em	  que,	  tentaFvamente,	  
organizamos	  possibilidades	  de	  interação	  
	  
[...]	  a	  sociedade	  constrói	  a	  realidade	  social	  através	  de	  processos	  interacionais	  pelos	  quais	  os	  
indivíduos	  e	  grupos	  e	  setores	  da	  sociedade	  se	  relacionam.	  (p.3)	  
	  
-‐  A	  sociedade	  produz	  os	  próprios	  processos	  interacionais	  que	  uFliza	  para	  elaborar	  sua	  

realidade	  
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MEDIATIZAÇÃO	  
	  
BRAGA	  (2006b)	  
	  
-‐  Lógica	  de	  mediaFzação:	  os	  processos	  sociais	  “da	  mídia”	  passam	  a	  incluir	  e	  abranger	  

os	  demais	  processos,	  absorvendo-‐os,	  redirecionando-‐os	  e	  lhes	  dando	  outro	  desenho	  

-‐  A	  mediaFzação	  aparece	  como	  processo	  social	  gerador	  de	  tecnologia	  (ou	  gerado	  pela	  
tecnologia)	  

	  
A	  midia9zação	  seria,	  então,	  um	  processo	  decorrente	  da	  tecnologia?	  
	  
-‐  Em	  processo	  de	  mediaFzação,	  há	  uma	  “necessidade	  de	  tecnologia”	  por	  si	  mesma	  

	  



SOCIEDADE	  MEDIATIZADA	  E	  VISIBILIDADE	  

MEDIATIZAÇÃO	  
	  
BRAGA	  (2006b)	  
	  
Quais	  seriam	  as	  possibilidades	  sociais	  abertas	  pelos	  processos	  tecnológicos	  e	  operacionais	  
de	  interação	  disponibilizados	  através	  da	  media9zação?	  
	  
O	  processo	  de	  media(zação	  corresponderia	  a	  “evolução”	  de	  implantações	  técnicas	  a	  serviço	  de	  
obje(vos	  de	  sociedades	  “anteriores”	  para	  derivações	  autopoié(cas	  na	  elaboração	  de	  lógicas	  próprias.	  
(p.7)	  
	  
-‐  A	  mediaFzação	  é	  responsável	  pela	  consFtuição	  do	  tecido	  social	  (VERÓN	  –	  lugar	  em	  que	  

as	  tecnologias	  de	  comunicação	  se	  implantam)	  
	  
A	  media9zação	  seria	  mesmo	  o	  processo	  interacional	  de	  referência	  contemporâneo?	  
	  
-‐  Socialização	  (inserção	  do	  indivíduo	  na	  sociedade	  –	  processo	  de	  informação	  e	  

aprendizagem)	  em	  arFculação	  com	  um	  bom	  desenvolvimento	  do	  sistema	  de	  resposta	  
social	  (processo	  interacional	  com	  a	  mídia	  –	  BRAGA,	  2006a)	  
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VISIBILIDADE	  
	  
THOMPSON	  (2008,	  2010)	  
	  
-‐  Premissa:	  o	  surgimento	  de	  uma	  nova	  visibilidade	  está	  definiFvamente	  relacionado	  a	  

novas	  maneiras	  de	  agir	  e	  interagir	  trazidas	  com	  a	  mídia	  (os	  media)	  
	  
-‐  Tema	  da	  visibilidade	  situado	  no	  contexto	  de	  uma	  teoria	  social	  dos	  meios	  de	  

comunicação	  
	  
-‐  O	  avanço	  das	  mídias	  comunicacionais	  transformou	  a	  natureza	  da	  interação	  social	  →	  

análise	  dos	  meios	  de	  comunicação	  em	  sua	  relação	  com	  as	  formas	  de	  interação	  que	  
eles	  tornam	  possíveis	  e	  das	  quais	  são	  parte	  
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VISIBILIDADE	  
	  
THOMPSON	  (2008,	  2010)	  
	  
-‐  O	  desenvolvimento	  dos	  meios	  cria	  novos	  campos	  de	  ação	  e	  interação	  →	  novas	  

formas	  de	  visibilidade	  não	  mais	  ligadas,	  necessariamente,	  a	  um	  contexto	  de	  co-‐
presença	  (interação	  face-‐a-‐face)	  (ex.:	  AO	  VIVO,	  vídeos	  no	  Youtube,	  MSN,	  Skype,	  
entre	  outros)	  →	  simultaneidade	  desespacializada	  

	  
VISIBILIDADE	  MEDIADA:	  a	  visibilidade	  dos	  indivíduos,	  prá(cas	  e	  eventos	  é	  liberada	  da	  
necessidade	  de	  dividir	  um	  mesmo	  referencial	  (THOMPSON,	  2010,	  p.20)	  
	  
-‐  Surgimento:	  Hanna	  Arendt	  (1958,	  p.50)	  →	  pensamento	  grego	  anFgo	  →	  domínio	  

público	  como	  espaço	  de	  aparição	  em	  que	  as	  coisas	  ditas	  e	  feitas	  podem	  ser	  vistas	  e	  
ouvidas	  pelos	  demais	  assim	  como	  por	  nós	  mesmos	  →	  estão	  visíveis	  aos	  outros	  

-‐  Arendt	  não	  relaciona	  seu	  pensamento	  com	  as	  formas	  mediadas	  de	  comunicação	  →	  
Thompson	  quesFona:	  o	  que	  é	  ser	  visível?	  
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VISIBILIDADE	  
	  
THOMPSON	  (2008,	  2010)	  
	  
Visibilidade:	  vemos	  o	  que	  está	  dentro	  do	  nosso	  campo	  de	  visão	  (limites	  dados	  pelas	  
caracterísFcas	  espaciais	  e	  temporais	  do	  aqui	  e	  agora)	  
	  
• 	  Situada/localizada	  →	  aqueles	  que	  são	  visíveis	  para	  nós	  comparFlham	  a	  mesma	  
situação	  espácio-‐temporal	  que	  nós	  (espaço	  vitual	  ou	  não	  virtual	  /	  tempo	  diferido)	  →	  
com	  o	  desenvolvimento	  da	  comunicação	  mediáFca,	  a	  visibilidade	  está	  livre	  das	  
propriedades	  espaciais	  e	  temporais	  do	  aqui	  e	  agora	  

• 	  Recíproca:	  vemos	  quem	  está	  no	  nosso	  campo	  de	  visão	  e	  vice-‐versa	  
	  
-‐  A	  visibilidade	  mediada	  não	  tem	  mais	  esse	  caráter	  recíproco	  (THOMPSON,	  2010,	  p.21)	  
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VISIBILIDADE	  
	  
THOMPSON	  (2008,	  2010)	  
	  
-‐  Gravação	  e	  transmissão:	  o	  campo	  da	  visão	  (unidirecional)	  é	  ampliado	  espacialmente	  

e	  alargado	  temporalmente	  

-‐  Ver	  nunca	  é	  pura	  visão	  →	  áudio-‐visual	  /	  textual-‐visual	  

-‐  UFlização	  dos	  meios	  para	  se	  construir	  uma	  imagem	  de	  si	  (ex.:	  líderes	  políFcos)	  

Sociedade	  da	  auto-‐promoção	  →	  torna-‐se	  possível	  e	  cada	  vez	  mais	  comum	  líderes	  
políFcos	  e	  outros	  indivíduos	  aparecerem	  diante	  de	  públicos	  distantes	  e	  desnudarem	  
algum	  aspecto	  de	  si	  mesmos	  ou	  de	  sua	  vida	  pessoal	  →	  forma	  ínFma	  de	  apresentação	  
pessoal	  livre	  das	  amarras	  da	  co-‐presença	  →	  inFmidade	  mediada	  (pela	  mídia)	  
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VISIBILIDADE	  
	  
THOMPSON	  (2008,	  2010)	  
	  
-‐  Vigilância	  (Michel	  Foucault,	  Jeremy	  Bentham)	  →	  estado	  de	  visibilidade	  permanente	  

que	  asseguraria	  automaFcamente	  o	  funcionamento	  do	  poder	  →	  visibilidade	  como	  
forma	  de	  controle,	  meio	  de	  exercer	  poder	  

-‐  Thompson	  considera	  que	  Foucault	  negligencia	  o	  papel	  das	  mídias	  comunicacionais,	  
uma	  vez	  que	  elas	  permitem	  que	  poucos	  estejam	  visíveis	  para	  muitos	  (inversão	  do	  
panopFsmo),	  diferentemente	  do	  PanópFco,	  que	  faz	  com	  que	  muitos	  estejam	  visíveis	  
para	  poucos	  

Quais	  imagens	  escapariam	  ao	  controle,	  à	  visibilidade?	  
	  
Conquistar	  visibilidade	  pela	  mídia	  é	  conseguir	  um	  (po	  de	  presença	  ou	  de	  reconhecimento	  no	  
âmbito	  público	  que	  pode	  servir	  para	  chamar	  a	  atenção	  para	  a	  situação	  de	  uma	  pessoa	  ou	  para	  
avançar	  a	  causa	  de	  alguém.	  (THOMPSON,	  2008,	  p.37)	  
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VISIBILIDADE	  	  E	  PERFORMANCE	  
	  
SIBILIA	  (2009)	  
	  
Penso	  na	  vida	  como	  uma	  peça	  maravilhosa	  que	  eu	  mesma	  escrevi	  para	  mim,	  e	  quero	  me	  
diver(r	  muito	  desempenhando	  o	  meu	  papel.	  	  
Shirlei	  MacLaine	  
	  
A	  vida	  é	  uma	  peça	  mais	  ou	  menos	  boa,	  com	  um	  terceiro	  ato	  muito	  mal	  escrito.	  	  
Truman	  Capote	  
	  
O	  mundo	  pode	  até	  ser	  um	  palco,	  mas	  o	  elenco	  é	  um	  horror.	  	  
Oscar	  Wilde	  
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VISIBILIDADE	  	  E	  PERFORMANCE	  
	  
SIBILIA	  (2009)	  
	  
-‐  Lógica	  da	  visibilidade:	  espetacularização	  do	  eu	  →	  viver	  é	  encenar	  
	  
-‐  Operação	  realizada	  pelo	  espetáculo:	  Ser	  →	  ter	  →	  aparecer	  (parecer)	  (DEBORD)	  
	  
ESPETÁCULO:	  relações	  sociais	  entre	  os	  indivíduos	  mediada	  pelas	  imagens	  
(DEBORD	  –	  A	  sociedade	  do	  espetáculo)	  
	  
-‐  Auto-‐espetacularização	  (imagens	  que	  devoram	  corpos	  /	  corpos	  que	  devoram	  

imagens	  –	  BAITELLO	  JÚNIOR	  –	  A	  era	  da	  iconofagia)	  
	  
APARÊNCIA:	  se	  é	  o	  que	  se	  vê	  e	  como	  se	  deixa	  ver	  
	  
Em	  que	  medida	  a	  performance	  pode	  ser	  pensada	  como	  uma	  estratégia	  à	  visibilidade	  
na	  contemporaneidade?	  
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SIBILIA	  (2009)	  
	  
PERFORMANCE:	  conceito	  polissêmico	  e	  escorregadio	  
Artes:	  anos	  70	  →	  conjunto	  de	  manifestações	  híbridas	  não	  restrito	  pelas	  margens	  dos	  
cânones	  estabelecidos	  →	  ato	  qualquer,	  porém	  efetuado	  em	  um	  contexto	  determinado	  e	  por	  um	  ou	  
vários	  ar(stas	  performá(cos	  (SIBILIA,	  2009,	  p.14)	  
	  
-‐  Performar:	  exibir-‐se	  ao	  extremo	  →	  mostrar-‐se	  fazendo	  alguma	  coisa,	  sendo	  alguém	  

(personagem)	  →	  estratégias	  estéFcas	  e	  políFcas	  da	  (re)invenção	  de	  si	  

Na	  vida	  co(diana,	  performar	  é	  ser	  exibido	  ao	  extremo,	  sublinhando	  uma	  ação	  para	  aqueles	  que	  a	  
assistem.	  (SCHECHNER	  apud	  SIBILIA,	  2009,	  p.15)	  

-‐  SubjeFvidade	  que	  busca	  aceitação	  (se	  mostrar	  /	  se	  ver)	  

-‐  Só	  se	  performa	  para	  o	  olhar	  alheio	  →	  a	  existência	  é	  dada	  pela	  observação	  

-‐  Eu	  palatável	  digerido	  pelo	  olhar	  do	  outro	  →	  vidas:	  produtos	  midiáFcos	  em	  consumo	  
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Há	  momentos	  em	  que	  a	  vida	  não	  é	  encenada	  e	  não	  somos	  personagens?	  
	  
Quais	  seriam	  as	  dimensões	  de	  veracidade	  da	  performance,	  uma	  vez	  que	  sua	  origem	  
está	  realacionada	  à	  hipocrisia	  (fingimento,	  falsidade,	  enganar	  -‐	  máscaras)?	  
	  
Essa	  dimensão	  hipócrita	  evidenciada	  na	  performance	  seria,	  então,	  sua	  dimensão	  
cons9tu9va	  e	  controladora?	  	  
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