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MIDIATIZAÇÃO

MEDIATIZATION

• Midiatização pode ser definido como o
processo de transformação social de
longo prazo decorrente de uma crescente
participação da mídia na vida social.

• Mediatization can be defined as the longterm social transformation process
resulting from an increasing participation of
the media in social life.

• Neste processo, as mídias perdem a
característica de auxiliaridade e de serem
apenas “meios”, e passam a se constituir
como uma referência engendradora no
modo de ser da própria sociedade e nos
processos e interações entre as
instituições e os atores sociais.

• In the process of mediatization, the media
lose the characteristic of auxiliary and of
being only "means", and start to constitute
themselves as an engendering reference in
the way of being of society itself and in the
processes and interactions between
institutions and social actors.

PLATAFORMAS

PLATFORMS

• A própria internet surgiu como uma
plataforma, ou seja, local que facilitava
a publicação e circulação de conteúdos
de seus usuários.

• The internet itself emerged as a platform,
that is, a place that facilitated the
publication and circulation of the
contents of its users.

• O movimento de plataformização pode
ser compreendido como a penetração
de infraestruturas, processos
econômicos e estruturas
governamentais de plataformas em
diferentes setores econômicos e esferas
da sociedade.

• The platforming movement can be
understood as the penetration of
infrastructures, economic processes and
government structures of platforms in
different economic sectors and spheres
of society.

PLATAFORMAS

PLATFORMS

• A Internet pode ser visto como uma
infraestrutura que teria sido
progressivamente “plataformizada”
através do surgimento de redes sociais
que começaram a se mostrar altamente
lucrativas, como o Facebook e o Twitter.

• The Internet can be seen as an
infrastructure that would have been
progressively “platformed” through the
emergence of social networks that have
started to prove highly profitable, such as
Facebook and Twitter.

• Houve uma transição histórica entre
uma ecologia diversa da internet nos
anos 1990 e uma quase monocultura
das plataformas que vem se
consolidando nos últimos dez anos.

• There was a historic transition between a
different ecology of the internet in the
1990s and an almost monoculture of
platforms that has been consolidated
over the past ten years.

APROXIMAÇÕES

APPROXIMATIONS

• A midiatização não se trata apenas de
um processo de influência de um meio
sobre o corpo social, mas também de
formação e institucionalização do
próprio meio.

• Mediatization is not just an influencing
process of a media on the social body,
but also of forming and institutionalizing
the media itself.

• Este processo de ascensão das
plataformas em uma sociedade
midiatizada pode ser visto como uma
“midiatização da internet”.

• This process of the rise of platforms in a
mediatized society can be seen as a
“mediatization of the internet”.

APROXIMAÇÕES

APPROXIMATIONS

• Se antes eram conglomerados de mídia
que buscavam investir e guiar os rumos
da internet, agora são empresas oriundas
da própria internet que disputam terreno
com os mesmos conglomerados; como
por exemplo, as disputas entre Google e
Facebook com empresas jornalísticas, ou
entre Netflix e produtoras de cinema e
televisão.

• If before they were media conglomerates
that sought to invest and guide the
direction of the internet, now they are
companies originating from the internet
itself that compete for land with the same
conglomerates; such as disputes between
Google and Facebook with newspaper
companies, or between Netflix and film and
television producers.

• Então pode se dizer que as plataforma
poderiam ser compreendidas como
resultantes do processo de midiatização.

• So it can be said that the platforms could
be understood as resulting from the
mediatization process.

REFLEXÕES

REFLECTIONS

• Podemos pensar no Twitter como
uma espécie de "plataforma
midiatizada". A rede social serve
como um "local" em que podemos
observar o tradicional processo de
midiatização e o emergente
fenômeno da plataformização;
assim como o encontro dos dois
conceitos.

• We can think of Twitter as a kind of
"media platform". The social
network serves as a "place" where
we can observe the traditional
mediatization process and the
emerging phenomenon of
platforming; as well as the meeting
of the two concepts.

