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INTRODUÇÃO
_ Abalo  de certa  função mediadora  do jornalismo,  especialmente  a  partir  de  textos  que
analisam o jornalismo e as manifestações brasileiras de junho de 2013.

_ "A cacofonia própria das redes exige ainda mais a tentativa de organizar o caos, o que
sempre foi tarefa do jornalismo. O fato de a mídia hegemônica frequentemente descumprir
esse  compromisso  não  cancela  a  relevância  da  mediação  jornalística".  MORETZSOHN,
Sylvia. As sombras de junho. Liinc em Revista. Rio de Janeiro, v.10, nº1, p.163-175, mai.
2014.

_ O atual cenário não suprime a histórica função mediadora jornalística, pelo contrário, pode
representar a sobrevivência da profissão resgatando "o papel de costureiro das narrativas
expostas  pelos  diferentes  atores  sociais".  MORAES,  Francilaine.  ADGHIRNI,  Zélia.
Jornalismo e  democracia:  o  papel  do  mediador.  E-Compós,  Brasília,  v.14,  nº2,  maio/ago
2011.

Nessas duas visões, há sempre um "eu medeio" no jornalismo que se difere qualitativamente
dos demais. É possível perceber a convicção de que o jornalista medeia porque se posiciona
diferenciadamente  entre  dois  polos  comunicativos,  entre  uma  mensagem  a  ser  dada  a
conhecer e seu conhecedor". (ARCE, ALZAMORA, SALGADO, 2014, p.497). 

Elas recusam essa visão porque concebe um jornalista como exterior ao fato que relata e
também por um conceber um social que já está dado de antemão, no qual os atores e seus
papéis estão definidos antes da ação.

QUESTÃO: Como é possível defender a priori a superioridade da mediação jornalística
sobre  as  demais  na  circulação  de  informações  em  rede? como  esta  mediação  se
caracterizaria atualmente?

MEDIAÇÃO JORNALÍSTICA

_ Prática jornalística definidora de sua mediação
BRAGA, José Luiz. Circuito versus campos sociais. IN: MATTOS, Maria Ângela; JANOTTI
JUNIOR,  Jeder;  JACKS,  Nilda.  Meidação  &  midiatização.  Salvador:  EdUfba,  Brasília,
Compós, 2012. p. 31-52
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 KUNCZIK,  2001.  Conceitos de Jornalismo: Norte e Sul:  manudal  de Comunicação.  São
Paulo: EDUSP, 2001.

_ Problematizar as operações do jornalismo que os estudos vão construir sua percepção da
mediação que caracteriza o jornalismo.
LIPPMANN, Opinião Pública; o jornalismo é o produto final de uma série de procedimentos
que visam a permitir o acesso à informação. A mediação que deriva dessa perspectiva é
aquela que atua na tarefa de produzir notícias que sejam o mais próximas possível do fato
narrado.  
WOLTON, Pensar a Comunicação. O papel de mediador do jornalismo é o de articulador
entre um mundo que se dá a conhecer e seus cidadãos.

TEORIA DO ESPELHO: o jornalista é um  mediador desinteressado, que dá a conhecer o
mundo tal como ele se apresenta, sem distorções, como se o relato jornalístico fosse uma
espécie de reflexo fiel da realidade.
GATEKEEPING: o jornalista aquele que seleciona e hierarquiza as notícias, reconhecendo
que o jornalista tem uma história pessoal que impacta o produto a figurar no jornal.
TEORIA  ORGANIZACIONAL:  aponta  a  sobreposição  das  normas  das  empresas
comunicacionais  aos  valores  individuais  dos  jornalistas  que  adequam-se  à  política  da
empresa jornalística por processos de recompensa e punição (p.499)
ESTRUTURALISMO: Os media como aparelhos ideológicos do estado, ajudando a construir
uma sociedade consensual e normatizada.
CONSTRUÇÃO SOCIAL DA REALIDADE: No movimento de reflexividade, as notícias não
apenas são uma representação da realidade, como sua própria construção.
INTERACIONISMO:  as  notícias  resultam  de  processos  de  percepção,  seleção  e
transformação de acontecimentos por profissionais relativamente autônomos, orientados por
uma cultura comum, sob forte pressão do fator tempo: todos elementos medeiam aquilo que
vem a ser o produto jornalístico. (mais próximo da TAR?)

Em todas estas, permanece a ideia fundante do "eu mediador do jornalismo". Mas as novas
tecnologias  não  tensionam e  questionam a  mediação  jornalística  com outras  formas  de
mediação?

FILHO DA MODERNIDADE (MARCONDES FILHO, 2002)
O jornalismo tem uma mediação tipicamente moderna: "a leitura diária do jornal é a reza do
homem moderno" (1994, p.8).
O jornalismo perde sua força mediadora na mesma medida em que se multiplicam as
formas de mediação na contemporaneidade.

MEDIAÇÃO E TAR
_ Na perspectiva da TAR, mediação é uma cadeia de associações agenciadas em rede, em
constante transformação. O significado da mediação é sempre frágil, "em parte constituído,
movido, criado, recriado, modificado. Em suma, expresso e [para logo ser] traído". (LATOUR,
Bruno. The Berlin Key or how to do words with things. In:  GRAVES-BROWN, Paul (ed.).
Matter, materiality and modern cultura. Londres: Routledge, 2000
O jornalismo seria, portanto, MAIS UM, não o ÚNICO, "costureiro das narrativas expostas
pelos diferentes atores sociais". 



_GATEWATCHING:  bibliotecário  (ao  invés  de  porteiro)  para  caracterizar  a  atividade
jornalística de organizar e apontar caminhos no emaranhado de publicações online acerca de
determinado assunto, produzidas ou não por jornalistas. Uma perspectiva que reconhece a
pluralidade  das  mediações  que  atravessam  a  mediação  jornalística,  mas  sublinham  a
SUPERIORIDADE  da  mediação  jornalística  sobre  as  demais.  

Porque seria superior? Por conta de uma suposta formação universitária, profissional?

"O social não é nunca uma coisa visível ou postulável. Só se deixa entrever pelos traços que
vai disseminando (experimentalmente) quando uma nova associação se constitui (LATOUR,
2012, Reagregando o Social).

Não há mediação, mas uma cadeia incessante de mediações.

_  Jornal  como  metáfora  do  pensamento  ordenador  moderno  (LATOUR,  Jamais  fomos
modernos).  E  o  pensamento  moderno  sobrevaloriza  a  estabilização,  operando  pela
"purificação"  -  separa  a  cultura  da  natureza.  E,  ao  separar,  permite  o  sujeito  moderno
dominar a natureza,  explicá-la e controlá-la.  Mas,  para isso, precisaria criar  ainda outras
cisões: cada área do conhecimento seria responsável por explicar algo do natural e só ela
teria autoridade para dizer seu quinhão (p.502). ISSO NÃO SE CONCRETIZOU NEM VAI SE
CONCRETIZAR. A proliferação dos híbridos é a prova disso. SEMPRE HAVERÁ ALGO QUE
ESCAPA  DOS  LIMITES  DE  DETERMINADO  DOMÍNIO,  SEM  NECESSARIAMENTE
CHEGAR A OUTRO. Tudo acontece entre.

_ TRADUÇÃO: Uma vez que a "ilusão moderna" buscou separar natureza e política, mundo
"natural" e mundo "humano", o acesso às coisas não pode ser direto, mas somente pode se
dar  por  mediação,  processo  de  tradução,  que  implica  sempre  transformação.  O  que
diferenciaria  a  TAR  do  construtivismo  (construção  social  da  realidade)  é  o
reconhecimento da ação dos não-humanos (LEMOS, 2013).  Se para o construtivismo
social é o sujeito que cria a realidade, ao interpretar e construir o mundo, para a TAR sujeitos
e objetos podem ter igual importância na ação mediadora. Aqui estaria uma justificativa para
a abordagem da TAR.

_  MEDIAÇÃO  seria  o  conjunto  de  práticas  que  permite  a  tradução.  Práticas  que  são
coletivas,  híbridas,  e  não  como  "operação  purificadora"  como  determina  a  perspectiva
dominante nos estudos do jornalismo.
CRÍTICA  AS  TEORIAS/ESTUDOS  DO  JORNALISMO:  Diferentes  teorias  do  jornalismo
afirmam a mediação jornalística como resultado de um conjunto de práticas profissionais sem
as  quais  torna-se  praticamente  impossível  alcançar  as  garantias  da  modernidade,
destacadamente a democracia. p.507)
Parece  cada  vez  mais  evidente  que  a  mediação  jornalística  é  apenas  parte  de  uma
espiral  de  mediações  sobrepostas,  em  atravessamento  variados  (OROZCO  GÓMEZ,
Guillermo.  Comunicação  social  e  mudanças  tecnológica:  um  cenário  de  múltiplos
desordenamentos. In: MORAES, Dênis (org.) Sociedade Midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad,
2006, p.81-117)
A atuação exclusiva e diferenciada de um intermediário, o jornalista, assim como seu gesto



pretensamente  purificador,  pois  a  mediação,  híbrida  e  plural,  resulta  de  uma cadeia  de
transformações da qual o jornalismo é parte e actante. Nem o jornalista é exterior ao fato
que relata, nem o social está dado de antemão. A mediação jornalística se torna HÍBRIDA,
parte  integrante  e  jamais  autônoma  do  movimento  coletivo  de  reagregar  o  social  nas
conexões intermidiáticas da contemporaneidade (p.508)

_ A principal contribuição da TAR para a reflexão sobre a mediação jornalística é evitar
que  ela  seja  tomada  como  uma caixa-preta (processo  de  estabilização  que  oculta  o
processo de formação do social).(p.503).  Estabilizada,  a  mediação jornalística perde sua
potência transformadora e tradutora. O jornalismo passa a ser o intermediário das ações do
mundo, e não mediador, actante que participa coletivamente das produções de sentido do
mundo. NÓS MEDIAMOS ao invés de EU MEDEIO. 
Relação  com a  cultura  hacker  e  o  software  livre:  "abrir  as  caixas-pretas"  da  mediação
jornalística  expõe  seu  processo  de  funcionamento  e  reagrega  o  social  no  jornalismo,
fortalecendo sua potência transformadora e tradutora.
Editorial do jornal nacional depois da morte de Santiago Andrade como a demonstração clara
de redução do jornalista a um intermediário entre a sociedade e a informação - um mediador
"neutro", imparcial, que mostra os dois lados da notícia.  Um intermediário privilegiado e
purificador.  Centralidade do termo "profissional" no discurso de Bonner e no editorial da
Globo.

 




