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CONTEXT
• Analysis of Vaza Jato as a
journalistic event based on the
relationship with the events that
originate it (Operation Lava Jato);
• An occurrence derives from others,
and causes a series of relationships
within different circuits, generating
complex feedbacks.

CONTEXTO
• Análise da Vaza Jato como
acontecimento jornalístico a partir
da relação com o acontecimento
que a origina (Operação Lava Jato);
• Uma ocorrência deriva da outra e
causa uma série de relações entre
circuitos diversos, gerando
feedbacks complexos.

LAVA JATO X VAZA
JATO

• Lava Jato’s Operation: Appropriation of
communication logics by legal operators,
creating a narrative that aims to legitimize
the legal actions of the operation;
• Vaza Jato: the rupture of this narrative by
the disclosure of the dialogues between
the Lava Jato Task Force and Judge Sergio
Moro;
• Disputes, conflicts, and negotiations that
generate a new interactive dynamic.

LAVA JATO x VAZA
JATO

• Operação Lava Jato: Apropriação das
lógicas comunicacionais por operadores
jurídicos, criando uma narrativa que
objetiva legitimar as ações jurídicas da
operação;
• Vaza Jato: ruptura dessa narrativa por
parte da divulgação dos diálogos entre a
Força-Tarefa da Lava Jato e o Juiz Sergio
Moro;
• Disputas, conflitos e negociações que
geram uma nova dinâmica interacional.

VAZA JATO’S MEDIATIZED
JOURNALISM

JORNALISMO MIDIATIZADO
DA VAZA JATO

• Mediatization’s logic goes through
journalistic practices;
• Partnerships between The Intercept
Brasil with hegemonic media and
independent media;
• Self-referentiality, self-reflexivity,
hyperlinks, and convergence;
• An interchange with other
institutional fields (political and
juridical);

•Lógicas de midiatização que
atravessam as práticas jornalísticas;
•Parcerias entre The Intercept Brasil
com mídias hegemônicas e
independentes;
•Autoreferencialidade,
autoreflexividade, hiperlinkagens e
convergência;
•Atravessamentos com outros campos
institucionais (político e jurídico);

CIRCULATION

CIRCULAÇÃO

• Flow foward: non-linear and complex
temporality;
• Feedback circuits; International
disputes that originate throughs
between fields;
• The Vaza Jato’s case could only have
appeared in a society with a
mediatized environment, just because
the processes are complexified by the
dynamics of circulation.

• Fluxo adiante: temporalidade
complexa e não linear;
• Circuitos que se retroalimentam;
• Disputas institucionais que causam
atravessamentos entre campos;
• A Vaza Jato só poderia ter surgido
em uma ambiência midiatizada, uma
vez que os processos são
complexificados pela dinâmica da
circulação.

INTERPENETRATION

INTERPENETRAÇÃO

• Concept of the sociologist Niklas
Luhmann based on his Systems
Theory;
• Approximation with the idea of
circulation;
• In mediatization, there are several
tentative communicational
processes between systems, which
generate new meanings.

• Conceito do sociólogo Nikklas
Luhmann baseado em sua Teoria
dos Sistemas;
• Aproximação com a ideia de
circulação;
• Na midiatização, o que há são
diversos processos
comunicacionais tentativos entre
sistemas, que geram novas
significações.
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