Articulações teóricas e empíricas entre a Ecologia dos Media e a Mediatização: análise
de reportagens hipermedia brasileiras
Articulaciones teóricas y empiricas entre la Ecología de los Medios y la Mediatización:
análisis del reportajes hipermedia brasileños
Theoretical and empirical articulations between the Media Ecology and Mediatization:
analysis of Brazilian hypermedia reports

Resumo
A partir da ideia de que os media assumem papéis centrais na vida das sociedades ocidentais e
globalizadas, observa-se uma confluência entre duas correntes teóricas do campo da Comunicação,
a saber, a Ecologia dos Media e a teoria da Midiatização. Por meio de revisão bibliográfica, são
apresentados os pontos principais das duas teorias. Em seguida, é realizada análise qualitativa sobre
reportagens hipermedia brasileiras, com o intuito de se aplicar a articulação teórica ao corpus
empírico, composto por 128 reportagens e publicações relativas a elas no Facebook. Como
resultados, emergiram elementos internos e externos às narrativas que comprovam a articulação
teórica proposta ao sinalizar intercâmbios de linguagem e estimular respostas sociais sobre os
media.
Palavras-chave: jornalismo; ecossistema mediático; Ecologia dos Media; Mediatização;
reportagem hipermedia.
Resumen
Desde la idea de que los medios de comunicación asumen papeles centrales en la vida de las
sociedades occidentales y globalizadas, se observa la confluencia entre dos corrientes teóricas del
campo de la Comunicación: la Ecología de los Medios y la teoría de la Mediatización. Por medio de
revisión bibliográfica, se presentan los puntos principales de las teorías. En seguida, se realizó un
análisis cualitativo acerca de reportajes hipermedias brasileños, con el intuito de se aplicar la
articulación teórica a el corpus empírico, compuesto de 128 reportajes y publicaciones relacionadas
en el Facebook. Como resultados, han surgido elementos internos y externos a las narrativas que
comprovam la articulación teórica propuesta ao señalar intercambios de lenguage y estimular
respuestas sociais sobre los medios.
Palabras-clave: periodismo; ecosistema mediático; Ecología de los Medios; Mediatización;
reportaje hipermedia.
Abstract
Starting from the assumption that the media is central of life in ocidental and globalized societies,
there is a confluence between theoretical currents of the Communication field, namely, Media
Ecology and the theory of Mediatization. With bibliographic review, are presented the main points
of both theories. Then, a qualitative analysis of Brazilian hypermedia reports was carried out, with
the intention of applying it to a theoretical articulation to an empirical corpus, composed by 128
reports and publications related to on Facebook. As a result, internal and external elements will
emerge in the narratives that prove a theoretical articulation proposed with linguistic interchanges
and by stimulating social responses about the media.
Keywords: journalism; media ecosystem; Media Ecology; Mediatization; hypermedia reports.

Confluências teóricas

A criação da prensa gráfica por Gutenberg, em 1450, e o posterior surgimento da
imprensa são marcos históricos que impulsionaram o estabelecimento de uma sociedade
cada vez mais envolta pelos media. Ainda assim, apesar da importância indiscutível acerca
da criação de Gutenberg, a maneira como cada sociedade, no decorrer da História,
incorporou os media conforme suas características e necessidades sempre esteve
intimamente relacionada a aspectos específicos de sua cultura. Quem primeiro aponta tal
correlação, nos anos 50, é o economista canadense Harold Innis. Para Innis, por exemplo, o
advento da imprensa está diretamente relacionado à crescente demanda de informações
atualizadas no século XIX, ou seja, há uma ligação importante entre os media e a cultura.
Segundo o autor, a relação de uma sociedade com duas variantes essenciais da nossa
realidade cotidiana, o tempo e o espaço, dependerá do suporte material que
majoritariamente possibilita a comunicação em tal sociedade. Postulou também que as
consequências do uso de cada meio, considerando-se as características materiais de cada
suporte, referem-se à concentração do conhecimento em monopólios fechados,
principalmente no caso de sociedades que se utilizavam dos media duráveis, ou à
disseminação do conhecimento entre a população, no caso de sociedades cujo meio mais
utilizado era do tipo leve e barato, como o papel.
A ideia de Innis de que cada meio, com suas características intrínsecas, determina o
caráter da informação e traz consequências que vão além da mera transmissão de
mensagens – interferindo nas esferas da vida política e econômica, também está presente,
de certa forma, na conhecidíssima frase “o meio é a mensagem”, de McLuhan (1964) que,
assim como Innis, pertence à tradição de pensamento da Escola de Toronto. Os aforismos
mcluhianos, tão célebres quanto seu autor, foram, entretanto, esvaziados de seu sentido real
em interpretações equivocadas e devido à enorme fama que conquistaram. Em “o meio é a
mensagem”, McLuhan apenas sintetiza a ideia de que, independentemente de seu conteúdo
ou propósito, o meio provoca, por si só, efeitos na percepção humana que são intrínsecos a
ele, além do fato de que cada meio vem a transformar radicalmente o conteúdo veiculado.
O autor também sustentou que os media são extensões do homem. Entre seus
conhecidos aforismos, este é o que enraíza a metáfora biológica que traduz a relação entre
mídia e sociedade, pilar da Ecologia dos Media. Apesar de Neil Postman ser apontado como
o grande fundador da corrente teórica em questão, foi a partir da junção de dois termos

utilizados por McLuhan numa carta a Postman que veio a se consolidar, para este último, a
ideia de que os seres humanos vivem inseridos em um ecossistema mediático – e, sendo
assim, tal ecossistema influenciaria a maneira de pensar e de agir das pessoas em seu
cotidiano.
A metáfora ecológica aplicada aos media aceita duas interpretações: os media como
ambientes e os media como espécies. A primeira é bastante próxima da ideia de
mediatização da sociedade, que será exposta mais à frente. Segundo Scolari, esta seria “[...]
a dimensão ambiental da ecologia mediática. Nesta interpretação, os media criam um
ambiente que rodeia o sujeito e modela sua percepção e cognição” (Scolari, 2015, p. 29). A
outra seria a dimensão intermedial de ecologia dos media. Nela, os media são como
espécies que vivem no mesmo ecossistema e estabelecem relações entre si. A divisão
apontada por Scolari, no entanto, parece ser meramente didática, pois ambas podem estar
presentes em investigações acerca dos media.
Assim, a interação entre os media, historicamente factual e conceitualizada na
Teoria do Meio canadense, vai ao encontro do que defende Levinson (2015) na Ecologia
dos Media: a ideia de que, diante de um cenário de evolução mediática, haveria uma
coexistência dos media e que cada qual teria seu uso adaptado às suas funções em
determinada sociedade. Num ecossistema mediático, há também “empréstimos” de
linguagens. O próprio McLuhan (1964) postulava que, quando do surgimento de um novo
meio, este “alimenta-se” da linguagem característica de outro meio anterior. “O conteúdo da
escrita é a fala, assim como a palavra escrita é o conteúdo da imprensa e a palavra impressa
é o conteúdo do telégrafo [...]”. (McLuhan, 1964, p. 22). Neil Postman defende que a
chegada de um novo meio transforma profundamente o ambiente mediático anterior, bem
como provoca reflexos sociais. Um de seus conceitos mais importantes é o de mudança
ecológica, que sintetiza tal ideia. “Segundo Postman, a mudança tecnológica não é aditiva,
senão ecológica [...]. A chegada de um novo meio não se limita a agregar algo: muda tudo.
No ano 1500, depois da invenção da imprensa, não havia uma velha Europa mais uma
imprensa: havia uma Europa diferente”. (Scolari, 2015, p. 24)
Dentro da Ecologia dos Media, alguns media tenderão a sucumbir (como é o caso do
MySpace, que já foi a maior rede social do mundo) enquanto outros fortalecem-se, cujo
exemplo mais conhecido é o Facebook, apenas para citar dois casos contemporâneos. Tais
media, gratuitos e participativos, são apontados por Levinson (2013) como sendo “new new

media”: componentes que alteram significativamente modos de consumo, produção e
distribuição de conhecimento na sociedade. O cerne dos “new new media” encontra-se na
possibilidade oferecida ao usuário para que este se torne também um produtor de conteúdo,
o que o posiciona como agente ativo no processo comunicacional.
É justamente na interação que se encontra o elemento de ligação entre a Ecologia
dos Media e a Teoria da Mediatização. Vale lembrar que as primeiras investigações sobre
mediatização surgiram no campo de análises sobre a relação, na sociedade contemporânea,
entre os media e a política, bem como a articulação entre os media e a ciência e a religião
(Hjavard, 2012). Um consenso entre os teóricos da mediatização da sociedade é que o
fenômeno se encontra relacionado ao surgimento de novas tecnologias de comunicação e
informação, bem como à chegada e à popularização da Internet num contexto de
globalização da economia e mundialização da cultura.
A visão de Sodré (2002) sobre mediatização oferece embasamento teórico de muito
valor à teoria. Ao autor, interessa o estudo do surgimento progressivo de um novo tipo de
sociedade, baseada na tecnocultura e no capital. Tal sociedade é virtual, paralela à
sociedade real, palpável. A nova ambiência apontada por Sodré converge com o conceito de
mediatização e é batizada como bios mediático. Sua atuação é decisiva ao transformar
nossas formas de pensar e de viver em sociedade. O bios mediático é uma consequência da
evolução dos media e de sua crescente relação junto aos processos sociais tradicionais.
Segundo o autor, historicamente, o bios mediático insere-se em uma etapa em que consumo
e tecnologia adquirem papéis fundamentais para as sociedades. É concomitante, então, ao
momento em que “[...] o objeto (tanto o colossal empilhamento dos produtos de consumo
quanto o desenvolvimento vertiginoso das máquinas eletrônicas e das telecomunicações)
alcança uma posição poderosa e inédita frente à ordem clássica do sujeito”. (Sodré, 2002, p.
238)
A ideia de um quarto bios, o mediático, é oriundo do conceito aristotélico de que
haveria três gêneros de existência (bios) na Pólis grega: o theoretikos, correspondente à
vida contemplativa; o politikos, relativo à vida política e, por fim, o apolaustikos,
relacionado à vida do corpo, dos prazeres. Produzido pelos media contemporâneos, o bios
mediático, assim como os três outros de origem grega, implicam novas formas de perceber
o real, de pensá-lo e de agir sobre ele, formas que são alavancadas pelo uso dos media.

O bios mediático é impulsionado pela (como também atua em prol da) atual etapa
do capitalismo, financeiro e globalizado, em que a informação é o elemento chave. Assim,
mediatização, para Sodré, traz declaradas implicações éticas e políticas, uma vez que o
estabelecimento de um quarto bios, relativo às imagens refletidas pela mídia, está sempre
em função da tecnologia e do mercado. As imagens refletidas pelo meio ganham o status de
simulacros virtuais, que, por sua vez, são consideravelmente poderosos ao alterar de
maneira significativa noções naturais de espaço e tempo, notadamente acelerando o fluxo
temporal humano. Pode-se compreender, a partir das ideias de Sodré, que mediatização
implica em caráter potencialmente perigoso para a sociedade, pois está atrelada a interesses
do capital.
Hjavard (2012), por sua vez, defende que o processo de mediatização, a priori, não
deve ser encarado nem como positivo ou negativo para a sociedade. Já as ideias defendidas
por Braga (2006), no que concerne às respostas sociais sobre os media, podem indicar um
posicionamento de nuance mais simpática ao fenômeno da mediatização na sociedade
contemporânea, por significar a possibilidade de uma multivocalidade sobre os (e que se
utiliza dos) media para livre expressão, algo que, até a chegada das tecnologias
interacionais de comunicação, era bastante dificultado.
Para Braga, a sociedade sempre direcionou objetivos aos media de comunicação,
além de atribuir sentido social a seus produtos mediáticos. Assim, os media e os produtos
são ressignificados pelo uso que se faz deles. Seu enfoque sobre a mediatização enquanto
dinâmica interacional de referência (Braga, 2007) está relacionado aos processos
interacionais cotidianos sobre os media (e também para e através deles). Braga considera,
assim, que a “abrangência dos processos mediáticos, na sociedade, não se esgota nos
subsistemas de produção e de recepção” (Braga, 2006, p. 21). Deve-se, então, superar a
visão dualista entre os media e a sociedade, pois a sociedade mediatizada age via os media,
e não apenas os “sofre”.
Propõe, dessa forma, um terceiro sistema, ao lado dos habituais sistemas de
produção e de recepção mediática. Seria o sistema de resposta social, que corresponde a
atividades de resposta produtiva e direcionadora da sociedade em interação com os
produtos mediáticos. Ou seja, relaciona-se à voz ativa dos receptores que, agora, são
também produtores atuantes e críticos em relação à mídia. Para o autor, a mediatização da

sociedade “corresponde a viabilizar acesso posterior e a ampliar o escopo e a abrangência
das mensagens, tornando-as diferidas e difusas”. (Braga, 2006, pp. 22-23).
A característica em ser diferida e difusa é marcante na sociedade midiatizada, uma
vez que a resposta social é processual, pois ocorre após a emissão e a recepção, bem como
circula de maneira expandida (difusa), e é prolongada no tempo (diferida). Assim, para
Braga, é preciso observar o processo comunicacional de forma sistêmica, sinóptica, que vai
da produção e recepção até à circulação posterior à recepção.
A mediatização, para Braga (2012), permeia os mais diferentes campos sociais,
estabelecendo-se por meio de múltiplos circuitos. Segundo o autor,

Os diferentes campos sociais, no seu trabalho de articulação com o todo
social, desenvolvem táticas e usos para as tecnologias disponíveis,
moldando-as a seus objetivos. Ao experimentarem práticas mediáticas, ao
se inscreverem, para seus objetivos interacionais próprios, em circuitos
mediatizados, ao darem sentidos específicos ao que recebem e transforma
e repõem em circulação – os campos sociais agem sobre os processos,
inventam, redirecionam ou participam da estabilização de procedimentos
de mediatização. (Braga, 2012, p. 45)

Assim, se na concepção de Bourdieu (2003), um campo é um espaço autônomo,
com regras e leis que lhe são válidas, no qual relações existentes entre os indivíduos e
grupos são dinâmicas e consistem em disputas pelo poder, com a mediatização tais campos
passam necessariamente pela repercussão dos circuitos e práticas dos media, o que vem a
influenciar o próprio perfil do campo em questão.
Neste artigo, por meio de revisão bibliográfica, foram apresentados os pontos
principais das duas teorias articuladas: a Ecologia dos Media e a teoria da Mediatização. A
seguir, é apresentada a análise qualitativa acerca de reportagens hipermedia brasileiras, com
o intuito de se aplicar a articulação teórica ao corpus empírico. Como resultados,
emergiram elementos internos e externos às narrativas que comprovam a articulação teórica
proposta, uma vez que sinalizam intercâmbios de linguagem e estimulam respostas sociais
sobre os media.

Procedimentos metodológicos

O objeto analisado são reportagens hipermedia publicadas em série pelo portal Uol,
oitavo em audiência no Brasil 1. Intituladas como TAB2, as reportagens são publicadas
semanalmente, às segundas-feiras, abordando temáticas contemporâneas, muitas vezes
controversas e provocativas, em caráter imersivo e interpretativo. Todas as edições, sem
exceção, fazem uso de recursos multimedia, além de interatividade e hipertextualidade. São
apresentadas em layouts sofisticados e contam com direção de arte no caso dos vídeos. O
corpus é composto por 128 reportagens, publicadas entre outubro de 2014 e agosto de 2017,
além de posts no perfil oficial do TAB no Facebook.
A análise fundamentou-se nas duas definições de Scolari (2015) citadas
anteriormente: a dimensão intermedial de Ecologia dos Media, ou seja, a ideia de que os
media são como espécies interatuantes num dado ecossistema, bem como a dimensão
ambiental, que sustenta que os media produzem um ambiente no qual são modeladas as
vivências humanas. Assim, dentro da investigação sobre a dimensão intermedial, buscou-se
observar e catalogar elementos internos nas reportagens que, originalmente oriundos de
media diversos, passam por adaptações na web e contribuem para a constituição de uma
linguagem inédita e própria da Internet: a hipermedia. Por outro lado, elementos externos às
narrativas, como a existência de perfis oficiais da série de reportagens no Facebook e no
Instagram3, relacionam-se à propriedade ambiental dos media, pois oferecem pontos de
acesso ao conteúdo que vão além do site das reportagens e, o mais importante, permitem a
participação dos usuários, convergindo, então, com a noção de mediatização da sociedade.

Resultados

1

Segundo o ranking Alexa. Disponível em: < https://www.alexa.com/topsites/countries/BR >. Acesso em: 5
jan. 2020.
2

Disponíveis em: < tab.uol.com.br >

3 Apesar

da existência de um perfil oficial do TAB no Instagram (< https://www.instagram.com/uoltab/ >),
neste artigo, devido à limitação espacial, optou-se pela análise somente das comunicações realizadas no perfil
do TAB no Facebook.

A convergência mediática vai além da mera convergência tecnológica, perpassando
outros campos, como o da linguagem, da estética e o da cultura (Jenkins, 2008).
Possibilitada pela convergência, surge a hipermedia, essencialmente interativa. Segundo
Santaella (2004), algumas de suas características principais são a hibridização de
linguagens, processos sígnicos, códigos e media que, como consequência, provocam uma
mistura de sentidos receptores por parte de quem interage com a mensagem; e a
organização reticular dos fluxos de informação em arquiteturas hipertextuais, permitindo
múltiplas formas de acesso, alineares, aos conteúdos.
As reportagens TAB, veiculadas pelo Uol, podem ser classificadas como
reportagens hipermedia. Para Larrondo Ureta (2009), a reportagem hipermedia é um avanço
no ecossistema mediático, uma evolução do gênero jornalístico em questão, a reportagem.
“Essas novidades obrigam a falar de renovação e surgimento de uma nova espécie que se
reinventa de outra anterior para seu desenvolvimento em um contexto posterior e evoluído.
Trata-se de uma mudança importante que influencia o sistema de espécies conhecido [...]”.
(Larrondo Ureta, 2009, p. 79).
Nas edições analisadas, emergiram elementos internos à narrativa das reportagens
que evidenciam relações entre media diversos, principalmente televisão, cinema, rádio e
videogames, no tocante à estética e à linguagem. Entre os exemplos extraídos do corpus de
análise, está a edição 107, intitulada “Catarina”4, que mostra a história da primeira
garotinha brasileira cujo diagnóstico revelou haver relação entre o contágio pelo zika vírus
e a microcefalia. A reportagem conta com texto, fotografias e um documentário de 13
minutos. O documentário segue a mesma estética dos documentários televisivos ou
cinematográficos, com direção de arte, trilha sonora, captação de imagens e
enquadramentos semelhantes aos transmitidos via televisão. A diferença, entretanto, existe,
e está no fato de que se trata de um webdocumentário, feito para ser veiculado no interior
de uma reportagem hipermedia. Por conta disso, o usuário pode pausar a produção a
qualquer momento para navegar por outros conteúdos disponíveis no ambiente da
reportagem; bem como seu compartilhamento é amplamente facilitado nos sites de redes
sociais.

4

Disponível em: < https://tab.uol.com.br/edicao/catarina/ >. Acesso em: 27 mar. 2020.

Figura 1. Webdocumentário é um dos elementos internos à narrativa hipermediática cuja linguagem é oriunda
dos media que precedem o meio Internet. Fonte: captura de tela

Em relação aos elementos observados, a hibridização de linguagens presente no
ambiente interno das reportagens vai ao encontro da ideia mcluhiana de que o conteúdo de
um novo meio é sempre um meio anterior a ele. Ou seja, uma reportagem hipermedia é
composta de elementos internos que são oriundos da linguagem jornalística em media
anteriores, como o impresso e o televisado. Essa pluralidade de elementos que compõem a
reportagem hipermedia relaciona-se à sua qualidade transmedia, uma vez que muitos deles
podem ser republicados em ambientes externos, alcançando públicos que sequer tenham
tido o trabalho de acessar o site oficial das reportagens no portal Uol. Como afirma Renó
(2014, p. 5), “transmídia é uma linguagem contemporânea e social construída por vários
conteúdos através de diferentes mídias com significados independentes, mas coletivamente
oferecendo um novo significado”.
No caso da reportagem, o webdocumentário de 13 minutos foi compartilhado na
íntegra no perfil oficial do TAB no Facebook, angariando 10 mil visualizações e 117
compartilhamentos5. Outros cinco vídeos, extraídos do vídeo principal e de duração menor,
contendo até 1 minuto e 45 segundos, também foram publicados no Facebook, totalizando
28777 mil visualizações. Tais vídeos, presentes no site da rede social mais popular no
mundo, chegam a audiências “móveis”, ou seja, aquelas que acessam conteúdo informativo
via dispositivos móveis, geralmente em suas redes sociais, em diferentes momentos e

5 Até

o fechamento da análise, em 16 set. 2019.

contextos do dia e da noite. A ubiquidade dos dispositivos móveis certamente converge com
o conceito de dimensão ambiental de Ecologia dos Media (Scolari, 2015), pelo fato de que
tais devices rodeiam constantemente o cotidiano dos indivíduos, afetando suas rotinas e
modos de perceber o mundo.
A presença dos aqui chamados elementos externos à narrativa – excertos extraídos
das reportagens e então compartilhados em outros ambientes – propicia a abertura do
processo comunicacional aos usuários, participativos e, muitas vezes, engajados em relação
à mensagem. É parte, então, da cultura de convergência (Jenkins, 2008) como também do
processo de mediatização da sociedade, no tocante às respostas sociais diferidas e difusas
(Braga, 2006). Abaixo, captura de tela extraída de post compartilhado no perfil oficial do
TAB no Facebook mostra um exemplo de respostas sociais acerca da reportagem em
questão:

Figura 2. Comentários de usuários no Facebook sobre a reportagem “Catarina”. Os nomes foram omitidos a
fim de preservar a identidade. Fonte: captura de tela.

Pode-se notar que, segundo o teor dos comentários, a história mostrada no
webdocumentário causou comoção. No caso do excerto observado na imagem acima,
quatro mulheres atrelam a excelente evolução física e intelectual da garotinha Catarina aos
estímulos da fisioterapia, realizada desde muito cedo na criança, e a elementos como a fé
dos pais e bênçãos divinas. Apesar de não ser o intuito deste trabalho, vale lembrar que as
comunicações de usuários sobre os media publicadas em rede são parte dos chamados
dispositivos sociais do sistema de resposta, sendo tão relevante quanto a crítica
ultraespecializada e a por pares: “[...] cada espaço da circulação crítica, mesmo de alcance
restrito, pode ser um aporte na construção da ação crítico-interpretativa que alimenta a
interlocução ampla na sociedade” (Braga, 2006, p. 81). A partir da análise da produção de
tais dispositivos, centrada em três parâmetros essenciais: 1. o ponto de vista e as relações de
proximidade e tensão entre o dispositivo e o objeto; 2. os objetivos e razões por trás da
crítica e 3. as interlocuções colocadas pelo dispositivo, é possível, segundo Braga (2006)
caracterizar as lógicas básicas do sistema de resposta6.
Voltando aos elementos internos, que se relacionam à hibridização de linguagens
própria de produções hipermedia, há outros exemplos que valem ser registrados. A edição
10, nomeada “O Fetiche pelo Vinil”7, faz uso de formato consagrado no meio radiofônico, a
reportagem de rádio. Entretanto, aproxima-se também da linguagem utilizada nos podcasts
da atualidade. Trata-se de um áudio, de cinco minutos, que contém texto narrado, inserção
de sons e de trechos raros de canções de Roberto Carlos e dos Beatles. A novidade,
entretanto, está na possibilidade da escuta acompanhada da leitura, ou mesmo do acesso a
um ou outro código linguístico sem a obrigatoriedade de linearidade.

6

Em seu livro, A Sociedade Enfrenta a Sua Mídia, o autor realiza o estudo de dez casos com base nos três
parâmetros citados.
7

Disponível em: < https://tab.uol.com.br/vinil/ >. Acesso em: 27 mar. 2020.

Figura 3. Na área inferior direita (destacado em pontilhado), está posicionado o player com o áudio de cinco
minutos de duração, cuja linguagem remete às reportagens radiofônicas e aos podcasts. Fonte: captura de tela.

Outro exemplo de elementos internos que revelam a hibridização entre media
diversos e anteriores à hipermedia pode ser visto na edição 76, cujo título é “Tudo é real” 8.
A temática abordada são as tecnologias de realidade virtual que utilizam o audiovisual em
três dimensões (3D) para terapias, entretenimento e treinamentos. O vídeo abaixo, gravado
em 360 graus, pode ou não ser visto com o auxílio de um cardboard. Com 6’46’’ de
duração, aproxima-se da linguagem dos videogames ao simular ambientes interativos, nos
quais o usuário é espectador e também um personagem.
Outra edição que utiliza elementos de gamificação é a de número 23, nomeada “Os
novos atletas” 9, que aborda a vida dos jogadores brasileiros profissionais de videogame.
Certamente para “casar” com a temática da reportagem, há recursos extraídos do mundo
dos games, como os cogumelos escondidos na reportagem que devem ser procurados pelo
usuário. A brincadeira aproxima-se ainda mais dos desafios dos jogos por exibir um
contador de pontuação e um marcador de tempo.
Figura 4. A edição do TAB sobre realidade virtual explora as interações realistas características da linguagem
dos videogames. Fonte: captura de tela.

8

Disponível em: < https://tab.uol.com.br/edicao/realidade-virtual/ >. Acesso em: 27 mar. 2020.

9

Disponível em: < https://tab.uol.com.br/e-sports/ >. Acesso em: 27 mar. 2020.

Figura 5. Os recursos de gamificação estão presentes na edição sobre jogadores de videogames profissionais,
como pode ser visto nesta imagem. Fonte: captura de tela.

Nestes e em outros exemplos dentro do corpus, foi possível observar que as
apropriações de linguagem e técnicas dos media precedentes à Internet são partes
estruturantes das reportagens hipermedia em questão. Tais elementos foram considerados,
neste trabalho, como internos às narrativas das reportagens. Entretanto, deve-se levar em
conta que, apesar de haver uma apropriação de linguagens pré-existentes, há também uma
releitura e uma evolução de um meio para o outro e, na etapa atual de produção de
reportagens hipermedia, pode-se dizer que as mesmas passaram por aquilo que Postman
chama de mudança ecológica: não há simplesmente adição de linguagens, mas sim

transformações tanto nos velhos media quanto nos novos media. Em outras palavras, assim
como vídeos e áudios são herdados dos medias anteriores (tanto em seu caráter técnico
quanto em relação à linguagem), na web tais produções ganham novas características,
relacionadas ao novo meio. Em paralelo, o que é produzido para a Internet acaba
influenciando as produções veiculadas, na atualidade, nos media tradicionais, também
provocando transformações.
Além dos elementos internos à narrativa, observou-se a interatuação entre as
reportagens hipermedia e outros media dentro do ecossistema da Internet, como fora melhor
detalhado na edição sobre o zika vírus. De uma forma geral, todas as edições, sem exceção,
foram anunciadas em postagens do Facebook10 . Alguns dos posts no Facebook chegam a
movimentar discussões acaloradas em comentários, além de alto número de
compartilhamentos. Foram contabilizados, dentro do período de análise, 217 vídeos
extraídos de reportagens TAB que foram republicados no Facebook. Destes, seis possuem
mais de 100 mil visualizações, sendo que dois deles obtiveram entre 214 e 313 mil
visualizações.
O mais visualizado, sobre a cidade de Cunhataí, que no último censo demográfico
brasileiro mostrou ser o município que não tem registro de pessoas negras como habitantes,
gerou 777 comentários e conversações entre usuários; mais de 1,7 mil curtidas e 2684
compartilhamentos11. Sobre o teor dos mesmos, vale notar que uma parte considerável
versa sobre a angulação do vídeo ou da reportagem, ora defendendo os produtores, ora
criticando-os, o que vai ao encontro das chamadas respostas sociais sobre a mídia, definidas
por Braga (2006).

10

Disponível em: < https://www.facebook.com/uoltab/?fref=ts >. Acesso em: 20 jan. 2020.

11 Até

o fechamento deste artigo, em 29 de fev. de 2020.

Figura 6. Vídeo sobre a cidade de Cunhataí, extraído da reportagem “Segregação à brasileira”12 , teve alto
número de comentários, gerando respostas sociais de usuários participativos. Fonte: captura de tela.

Em trabalho preliminar (Ito, 2017), cujo objetivo foi o de esmiuçar as respostas
sociais acerca da reportagem em questão, constatou-se que o grande volume de mensagens
de usuários contra ou a favor da produção mediática é capaz de induzir outros usuários a
defender opiniões polarizadas, algo que parece ocorrer logo após ou mesmo antes da
recepção do vídeo sobre Cunhataí.
Por fim, acredita-se que a exploração de ambientes externos à narrativa tem por
objetivo tornar públicas as edições, assim como relacioná-las a acontecimentos da ordem do
dia, factuais, já que algumas reportagens publicadas há meses ou até anos voltam a ser
postadas caso uma determinada ocorrência correlata, atual, venha a ganhar visibilidade
mediática. Em tais postagens, há sempre a ligação entre o fato do dia e a reportagem que
aborda o assunto. Vale reforçar também que a presença de elementos externos às narrativas
é essencial para que se cumpra a chamada dimensão ambiental da Ecologia dos Media: é
por meio de publicações no Facebook que o conteúdo das reportagens é constantemente
oferecido ao usuário, alcançando então audiências de forma expandida e fomentando
debates sobre as mesmas. Estas, por sua vez, podem se configurar como respostas sociais
importantes, capazes de alterar o sistema de produção e de recepção de mensagens, numa
realidade de mediatização dos processos sociais.
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Disponível em: < https://tab.uol.com.br/racismo/ > . Acesso em: 27 mar. 2020.

Considerações finais

Neste trabalho, após a análise de 128 edições da série de reportagens hipermedia
TAB, além de posts no Facebook referentes às mesmas, constatou-se haver elementos
internos e elementos externos às narrativas que desempenham diferentes papéis dentro do
ecossistema mediático contemporâneo. Os elementos internos – recursos como vídeos,
áudios e gamificação, por exemplo – são possibilitados pela convergência tecnológica
intrínseca à Internet, e são aqui analisados em seu aspecto de intercâmbio de linguagens e
técnicas, dentro do conceito de que os media interatuam entre si em ecossistemas
mediáticos. Já os elementos externos – como os posts em sites de redes sociais que
espalham conteúdo transmedia – desempenham o papel de suportes de publicação. São
relevantes por ampliarem a divulgação das reportagens a públicos que muitas vezes
desconhecem a série TAB, ao mesmo tempo em que se tornam o canal para interações entre
usuários. Muitas dessas interações configuram-se como respostas sociais, pertencentes ao
terceiro sistema proposto por Braga (2006), que corresponde a atividades de resposta
produtiva e direcionadora da sociedade em interação com os media.
Assim, considera-se ser possível articular as duas teorias apresentadas no início do
presente artigo: a centralidade dos media no dia a dia contemporâneo é o cerne da Ecologia
dos Media e da Teoria da Mediatização. O ponto de confluência entre ambas está na
investigação acerca das new new media, ou seja, das mídias interativas. Dessa forma,
defende-se que análises aprofundadas sobre objetos mediáticos requerem, na atualidade, a
compreensão de seus desdobramentos dentro de um ecossistema de media, como sendo este
o caminho para se compreender os fenômenos do campo da Comunicação de maneira não
totalizante, porém de forma relacional e, por que não, mais complexa.
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