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Resumo 
 
Neste artigo de caráter teórico-reflexivo propõe-se discutir a adoção das perspectivas da 
ecologia da mídia (Canavilhas, 2010; Logan, 2015; McLuhan, 1964; Meyrowitz, 2009; 
Scolari, 2015; 2016; Strate, 2004; 2014) e da midiatização (Barichello, 2014; Couldry, 
2014; Couldry e Hepp, 2013; 2017; Hepp, 2014; Hjarvard, 2014; Sodré, 2013), em con-
junto, como quadro explicativo  para compreender o cenário em que se delineiam os 
processos e práticas comunicacionais – em especial, jornalísticas - no atual ecossistema 
midiático em transformação. A questão é debatida por meio do tensionamento das no-
ções centrais desses aportes teóricos, reconhecendo que vivemos em um período de mi-
diatização profunda caracterizado pela crescente interdependência entre os meios, insti-
tuições, organizações e indivíduos nos diferentes ambientes de mídia.  
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1. Um ecossistema midiático em constante movimento 
 

O mais recente Digital News Report, publicado pelo Instituto Reuters para o Es-

tudo do Jornalismo (ligado à Universidade de Oxford, Reino Unido) em junho, mostra o 

cenário de consumo de notícias digitais em 36 países em 2016, ao mesmo tempo em que 

aponta tendências e desafios para as organizações de mídia para os anos vindouros. A 

crise de credibilidade agravada pela disseminação de fake news e pela polarização polí-

tica, modelos de negócios ainda instáveis e o crescente poder das mídias sociais e do 

acesso às notícias por dispositivos móveis são alguns dos destaques do relatório em âm-

bito mundial.  

A despeito das diferenças entre os mercados, a impressão que fica é a de que o 

jornalismo ainda luta para se ajustar. O crescente acesso às notícias por meio de agrega-

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Jornalista. Mestre em Jornalismo (UFSC) e Doutoranda em Comunicação (UFSM).  
E-mail: caroltweber@gmail.com 
3 Orientadora do trabalho.  
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dores, motores de busca e pelas mídias sociais continua a pulverizar as audiências, fa-

zendo com que, especialmente a população mais jovem, já não associe seus hábitos de 

consumo às marcas tradicionais de mídia. Em números gerais, de acordo com a pesqui-

sa, apenas 1 em cada 10 pessoas está disposta a pagar por notícias digitais. No Brasil, 

apesar de a média de assinantes de conteúdo online apresentar crescimento, ainda é pe-

quena: 22% da amostra. Enquanto isso, o número de assinaturas dos cinco maiores jor-

nais impressos do país sofreu uma queda de 8% em relação ao ano anterior. 

Para Bell (2017), as organizações jornalísticas insistiram (e ainda insistem) por 

muito tempo em abordagens ultrapassadas, construídas para os meios de comunicação 

de massa, incapazes de responder aos problemas da ambiência digital. As principais 

causas da crise apontadas por ela já são bem familiares – ouvimos falar delas há pelo 

menos meia década ou mais, por pesquisadores, analistas de mídia, profissionais jorna-

listas: perda do monopólio de emissão, excesso de informação, ausência de comprome-

timento com o público, material jornalístico de qualidade que se perde em um ciclo in-

findável de notícias. E talvez a mais alarmante das constatações: a perda da confiança 

das audiências. De acordo com o DNR, menos da metade da população dos países anali-

sados (43%) confia nas notícias e quase um terço (29%) admite evitá-las: “Em vez de 

enriquecer suas vidas, nosso trabalho as deprime” (BELL, 2017, p. 30).     

Apesar do cenário desolador, para a editora, há luz no fim do túnel. Para mudar 

o rumo dos negócios de mídia, ela aponta alguns questionamentos que precisam ser fei-

tos a fim de reconquistar a confiança das audiências, investindo na qualidade do conteú-

do multiplataforma e no reforço dos valores jornalísticos. Perguntas como: qual o papel 

do jornalismo em fornecer ferramentas para auxiliar as pessoas a buscar conhecimento 

em vez de simplesmente publicar informação? Como fazer do conteúdo noticioso algo 

“irresistível e essencial”, pelo qual valha a pena pagar? O que deveríamos estar constru-

indo em uma época em que estamos todos inundados de ansiedade e incertezas?  Como 

ajudar as audiências a buscar conhecimento, em vez de apenas publicar informação? 

Como pistas de como o jornalismo pode ressaltar sua relevância e qualidade em 

meio ao caos midiático, Bell (2017) aposta em parcerias entre organizações para o 

storytelling (a fim de oferecer conteúdos mais profundos e de maior impacto, como as 

iniciativas inovadoras do jornalismo imersivo) e no reforço dos propósitos dessa insti-

tuição social, no sentido de tornar mais explícito quem somos, o que pretendemos e o 

que a audiência pode esperar de nós. 
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Esses fragmentos do panorama atual de mídia são apenas uma pequena amostra 

das emaranhadas relações, conflitos e disputas que permeiam o ecossistema midiático 

cuja crescente interdependência entre os meios e atores que o formam caracteriza o que 

Couldry e Hepp (2017) denominam midiatização profunda. Trata-se de um cenário em 

que a mídia está incorporada de tal forma às nossas vidas cotidianas que a própria cons-

trução social da realidade tem como ponto de partida os meios de comunicação. 

Como é possível apreender a complexidade desse ecossistema, marcado por uma 

profunda interconectividade, no qual mensagens e discursos midiáticos espalham-se em 

diversos meios (das mídias de massa às ambiências digitais) e plataformas de acesso, 

em um cenário de convergência que complexifica as formas como indivíduos, organiza-

ções e instituições fazem-se visíveis e são reconhecidas pela sociedade? De que ferra-

mentas teórico-epistemológicas precisamos para refletir sobre o papel do jornalismo 

diariamente desafiado pelas mudanças aceleradas provocadas pelas tecnologias e seus 

usos sociotécnicos? 

Os estudos da midiatização representam um dos aportes mais ricos para captar as 

inter-relações entre a mídia e a comunicação com as transformações na cultura e na so-

ciedade, e têm merecido atenção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros há pelo 

menos duas décadas, apesar do termo aparecer em pesquisas muito anteriores4. Muitas 

noções cruciais dessa abordagem, que desloca a atenção do conteúdo para o meio, dia-

logam e têm como referência (COULDRY E HEPP, 2013) a ecologia da mídia, ou o 

estudo dos meios como ambientes e integrantes de um ecossistema midiático.  

A partir da discussão dessas perspectivas, com destaque para suas convergências 

e divergências, este artigo tem como objetivo provocar uma reflexão acerca da adoção 

da midiatização e da ecologia da mídia, em conjunto, como quadro explicativo do cená-

rio em que se delineiam processos e práticas comunicacionais – em especial, jornalísti-

cas - no atual ecossistema midiático em transformação. Com essa proposta, na primeira 

parte do trabalho são apresentadas noções centrais dos estudos da midiatização (BARI-

CHELLO, 2014; COULDRY, 2014; COULDRY E HEPP, 2013; 2017; HEPP, 2014; 

HJARVARD, 2014; SODRÉ, 2013), com destaque para a compreensão de nosso tempo 

como uma era de midiatização profunda (COULDRY E HEPP, 2017). Logo após, apre-

sentam-se aspectos da ecologia da mídia (BARICHELLO, 2014; CANAVILHAS, 2010; 

LOGAN, 2015; MCLUHAN, 1964; MEYROWITZ, 2009; SCOLARI, 2015; 2016; 

                                                
4 Hepp (2014) aponta que o termo pode ser encontrado em um trabalho pós-doutoral da década de 30. 
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STRATE, 2004; 2014) para, em seguida, discutir como essas perspectivas podem ser 

complementares na investigação do atual ecossistema midiático. 

 

2. Da midiatização à midiatização profunda  

Para Couldry (2014), os estudos da midiatização representaram uma reorienta-

ção das pesquisas em mídia e comunicação. Ao contrário dos modelos teóricos que ana-

lisavam a influência da mídia a partir dos efeitos de seus textos e discursos, paradigma 

predominante no estudo dos meios de comunicação de massa, os pesquisadores da mi-

diatização têm como objetivo refletir sobre as mais amplas consequências da comunica-

ção mediada por suportes tecnológicos em nossa vida cotidiana. Conforme Hepp (2014, 

p. 51), trata-se de um “conceito usado para analisar a inter-relação (de longo prazo) en-

tre a mudança da mídia e da comunicação, por um lado, e a mudança da cultura e da 

sociedade, por outro, de maneira crítica”. 

Fundamentalmente, a midiatização não se refere a uma única teoria ou a um úni-

co processo, mas a uma abordagem geral para analisar criticamente as múltiplas trans-

formações na natureza da ordem social contemporânea, ligadas às affordances5 e aos 

usos da mídia. Sob essa perspectiva, os meios de comunicação não são meros “canais” 

ou “veículos”, mas canalizações, fluxos comunicacionais cuja lógica de funcionamento 

é capaz de formar uma ambiência (SODRÉ, 2013). Assim, importa que tipo de meio é 

usado para cada tipo de comunicação (COULDRY, 2014; COULDRY E HEPP, 2013). 

Duas tradições investigativas principais nos estudos da midiatização são identi-

ficadas por Hepp (2014). A primeira delas, institucionalista, predominante no campo do 

jornalismo e da comunicação política, entende a mídia como uma instituição mais ou 

menos independente, com suas próprias regras e lógicas, que faz com que os demais 

campos e sistemas sociais (política, religião, educação) adaptem-se às suas regras insti-

tucionalizadas (HJARVARD, 2014). Já uma outra, socioconstrutivista, tem como prin-

cipal referência Berger e Luckmann (2014) e destaca o papel da mídia, enquanto insti-

tuição e tecnologia, como parte do processo de construção da realidade social e cultural.  

Alinhado a essa segunda vertente, o livro The Mediated Construction of Reality, 

publicado neste ano por Couldry e Hepp (2017), contribui para o aprofundamento dos 

                                                
5 De forma geral, as affordances são definidas como os usos potenciais de um objeto que possibilitam 
certas ações, excluem outras e estruturam interações entre ator e objeto. Hjarvard (2014) entende os meios 
de comunicação como tecnologias dotadas de um conjunto de affordances que facilitam, limitam e estru-
turam a comunicação e a ação. 
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estudos da midiatização ao propor um repensar da teoria social e, mais especificamente, 

de aspectos da sociologia do conhecimento a partir do papel que a comunicação media-

da assume, nos dias de hoje, na construção da realidade. O principal argumento é que a 

mídia6 está incorporada na vida cotidiana de tal forma que os próprios elementos para a 

construção da realidade são, eles próprios, mediados. Com base nisso, segundo os auto-

res, muitas das afirmações do livro A Construção Social da Realidade (BERGER E 

LUCKMANN, 2014), lançado no final dos anos 60, já não servem como quadro expli-

cativo dos nossos tempos. 

Uma delas, por exemplo, é a de que nossa experiência mais importante do mun-

do social teria lugar nas relações face a face. Para Couldry e Hepp (2017), diante da  

crescente mediação de nossos fluxos comunicacionais, já não é mais possível admitir 

uma separação entre comunicação mediada e não-mediada. Marcamos encontros pelas 

mídias sociais, checamos e-mails enquanto conversamos sobre o tempo, exibimos fotos 

para conhecidos e gravamos vídeos nas mais variadas situações. Nossa comunicação 

“aqui e agora” é completamente entrelaçada por vários meios. A realidade social é inse-

parável da mídia e “[...] o complexo mundo social de interconexões construído a partir 

das bases da vida cotidiana é midiatizado” (p. 19). 

Um dos pressupostos do estudo é que, nas situações comunicacionais, os meios 

nunca são neutros; eles moldam, de certa forma, nosso comportamento, nossas ações e 

hábitos. Por essa razão, para entender como se dá a construção do mundo social hoje, os 

autores propõem um olhar atento à materialidade por meio da qual, e baseados na qual, 

os processos de comunicação hoje têm lugar. O termo “materialidade” é utilizado pelos 

autores para enfatizar a complexidade pela qual os meios de comunicação precisam ser 

apreendidos, tanto como tecnologias (incluindo aí as infraestruturas que possibilitam 

seu funcionamento) quanto como processos de construção de sentido.  

Ainda conforme Couldry e Hepp (2017), atualmente vivemos um tempo de mi-

diatização profunda, estágio que se desenvolve desde a metade do século passado, 

quando se tem início o período chamado por eles de “onda de digitalização”. Para os 

pesquisadores, é um equívoco dividir a história da humanidade e das comunicações a 

                                                
6 Para Couldry e Hepp (2017), mídia é o que se entende por meio de comunicação de base tecnológica, o 
qual estende (tal como teoriza McLuhan em Os meios de comunicação como extensões do homem) ou 
modifica nossas possibilidades humanas básicas de comunicação. O conceito, específico e aberto ao 
mesmo tempo para captar a variedade contemporânea, engloba desde a comunicação de massa até os 
dispositivos móveis e as várias plataformas para comunicação interpessoal. Cabe destacar, ainda, que os 
autores compreendem a mídia tanto como objeto (infraestrutura material) como uma forma de cultura 
(simbólica).   
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partir de certos meios dominantes que implicariam novas formas de sociedade e cultura, 

como propuseram alguns autores, uma vez que nunca vivemos um tempo “só do jornal 

impresso” ou “só do celular”. Na onda atual, não convivemos apenas com as novas mí-

dias digitais, mas também com velhas mídias que se tornam, cada vez mais, digitais. 

Como alternativa, propõem uma abordagem transcultural da história compreendida co-

mo uma sucessão de três ondas de midiatização: uma “onda da mecanização” (mechani-

zation wave; 1450-1800); uma “onda da eletrificação” (electrification wave; 1800 -

1950); e uma “onda da digitalização” (digitalization wave; a partir de 1950). Apesar das 

diferenças entre regiões do mundo, para os pesquisadores, essas três ondas podem ser 

identificadas de forma global e representam mudanças qualitativas fundamentais nos 

ambientes de mídia suficientemente decisivas para constituir uma fase distinta no pro-

cesso de midiatização em progresso.  

Ao optarem por uma abordagem transcultural para explicar os “amplos proces-

sos de mudança social resultantes da crescente propagação quantitativa e da relevância 

qualitativa de combinações particulares de mídia em vários locais específicos” (p. 36), 

Couldry e Hepp se posicionam contra pesquisas que localizam o início do processo de 

midiatização da sociedade no período histórico da alta modernidade europeia (como 

Hjarvard, 2014), bem como seu mapeamento a partir de fronteiras de nações ou culturas 

nacionais. Também evitam a associação da midiatização com “organizações de mídia 

independentes”, o que não se aplica a regiões como a América Latina. 

Eles explicam: 
 

Se olharmos mais cuidadosamente para o que muda ao longo dos tempos, não é 
uma questão de emergência revolucionária de nenhum tipo de meio em particu-
lar em pontos particulares na história. O que muda é o agregado de meios de 
comunicação acessíveis e o papel que este (em suas inter-relações) cumpre em 
moldar o mundo social. Em resumo, focamos no ambiente de mídia em trans-
formação: a totalidade dos meios de comunicação disponível em um ponto do 
espaço-tempo. Essa ênfase no ambiente midiático de inter-relações de meios em 
vez de em um simples meio é baseado no ponto fundamental acerca da tecnolo-
gia em geral, isto é, as tecnologias não tendem a trabalhar isoladas, mas em clu-
sters [...] Os meios não são diferentes. Desta perspectiva, não é difícil reconhe-
cer algumas mudanças decisivas nos ambientes de mídia ao longo dos últimos 
600 anos, e essas mudanças são o ponto inicial de uma abordagem transcultural 
da midiatização. (2017, p. 39)7 

 

                                                
7 Todas as citações de obras em língua estrangeira foram traduzidas pelas autoras deste artigo. 
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Cada onda de midiatização representa um ambiente de mídia totalmente diferen-

te dos anteriores. Assim, a onda atual – de digitalização - é caracterizada por um ecos-

sistema de mídia único, no qual muitos meios de comunicação (mesmo os mais remo-

tos, como as escrituras em pedra) em vez de desaparecer, mantêm um papel funcional, 

mesmo que na forma de arte8. O estágio de midiatização profunda que emerge nesse 

período não tem a ver com meios específicos de difusão, mas com o aprofundamento da 

conectividade das infraestruturas das quais as práticas de mídia dependem. Trata-se do 

resultado da aceleração das inovações tecnológicas que encurta o intervalo entre as mu-

danças fundamentais no campo da comunicação e da crescente relevância da mídia na 

articulação dos tipos de culturas e sociedades em que vivemos (COULDRY E HEPP, 

2017).  

Por fim, os autores afirmam que já é possível visualizar os contornos de um 

quarto estágio da midiatização, desta vez, baseado nos dados (datafication wave), que 

em breve serão os pontos de partida para as principais transformações - já em curso - na 

sociedade midiatizada. Essa nova onda é identificada pela crescente interpendência tan-

to dos meios entre si (a medida em que os ecossistemas de mídia se tornam mais com-

plexos) como entre os indivíduos, à medida em que a comunicação depende cada vez 

mais do processamento e da coleta de dados para a produção de conhecimento, para a 

construção de organizações e coletividades e para a própria constituição do “eu”.   

 

3. As contribuições da ecologia da mídia para os estudos da comunicação 

Segundo Strate (2004), a ecologia da mídia ou teoria do meio9 não tem um só 

autor ou fundador10, podendo ser entendida como uma rede de relações intelectuais, 

formada a partir dos anos 60, da qual Marshall McLuhan (1911-1980), Walter Ong 

(1912-2003) e Neil Postman (1931-2003) representam os principais nós. Indiscutivel-

mente o mais célebre dos três, McLuhan foi o primeiro a chamar a atenção para o en-

                                                
8 Um exemplo dado pelos autores são os discos de vinil que, apesar de não serem a forma mais prática de 
se ouvir música nos dias de hoje, tiveram um renascimento em um culto à arte e à nostalgia).  
9 Também conhecida como Escola de Toronto, Escola de Nova York, Escola Norte-americana de Estudos 
Culturais e Mediologia (ISLAS, 2015).  
10 Ao introduzir a perspectiva ecológica formalmente pela primeira vez, Postman, em uma conferência no 
ano de 1968, deixou claro que não inventou a teoria, apenas a nomeou (STRATE, 2004), uma vez que no 
início daquela década McLuhan já havia lançado os pilares da perspectiva em suas obras The Gutenberg 
Galaxy (1962) e Understanding Media (1964). Contudo, segundo Scolari (2014), não há dúvida de que, 
com o primeiro, “[...] se produz o salto da metáfora à teoria, ou melhor, o deslocamento de um uso mera-
mente metafórico do término ao início de uma delimitação de um campo científico determinado” (p. 14, 
tradução nossa). 
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tendimento da mídia enquanto meio, envoltório cultural, reconfigurador do contexto em 

que se insere, com a frase “o meio é a mensagem”:  

 
[...] cada tecnologia cria, gradualmente um ambiente humano totalmente novo. 
Ambientes não são envoltórios passivos, mas processos ativos. […]   
“O meio é a mensagem” significa, em termos da era eletrônica, que um ambien-
te totalmente novo foi criado. (prefácio da terceira edição de Understanding 
Media. MCLUHAN, 1964, p. vi-vii) 

 

Para Strate (2014), “o meio é a mensagem” é, principalmente, uma chamada pa-

ra deslocar a atenção do conteúdo para o meio (STRATE, 2014). Nesse sentido, de for-

ma sintética, a ecologia da mídia pode ser definida como o estudo dos meios de comu-

nicação enquanto ambientes que afetam a percepção, a compreensão e a ação humana. 

Entender os meios enquanto ambientes é reconhecer que cada diferente tecnologia re-

presenta um diferente contexto cujos efeitos no âmbito das técnicas, do simbólico, das 

relações pessoais e institucionais são maiores e mais importantes que o artefato em si ou 

que o conteúdo de suas mensagens. Por exemplo, não é o jornal, enquanto objeto, que 

produz efeitos sobre a sociedade, mas toda a cultura gerada a partir de seus usos e apro-

priações: a criação de hábitos de leitura, de estilos de redação, o surgimento de profis-

sões especializadas e de leitores, etc.  

No entendimento de Scolari (2015), metáforas são instrumentos úteis para a in-

vestigação científica: elas oferecem modelos para abranger novos territórios, indicam 

direções, geram categorias, facilitam a comunicação das bases de uma teoria. A aplica-

ção da metáfora ecológica aos sistemas de mídia somou-se ao surgimento de diversas 

disciplinas híbridas durante os anos 60 e 7011. Além de entender os meios enquanto am-

bientes, nos estudo dos meios de comunicação, a metáfora ecológica também aceita a 

interpretação dos meios como espécies que vivem em um mesmo ecossistema (midiáti-

co) no qual há espaço para novas e velhas mídias – que não desaparecem, se transfor-

mam no relacionamento com as outras. Logan (2015, p. 139) define o ecossistema de 

mídia como “[...] composto de seres humanos e os meios e tecnologias de comunicação 

através dos quais esses interatuam e se comunicam entre si. Também inclui os idiomas e 

as culturas que utilizam para expressar e codificar sua comunicação”. Na visão de Ca-

navilhas (2010, p. 2), trata-se de um sistema no qual “[...] meios e ambientes geram no-

                                                
11 A publicação do livro Fundamentals of Ecology, em 1953, que apresentou uma visão holística e inte-
grada dos sistemas biológicos, somada ao movimento crescente de preservação do meio ambiente na 
década de 70, inspirou o surgimento de reflexões acadêmicas que se valeram de metáforas ecológicas 
(SCOLARI, 2015)  
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vas e variadas relações resultantes de sua natureza instável, móvel e global, gerando um 

constante estado de desequilíbrio que rapidamente se reequilibra para logo se desequili-

brar novamente”.  

Nesse sentido, ecologia da mídia tem um caráter geral, transmídia, uma vez que 

não se limita a nenhum meio em particular e nem a um período histórico e engloba “[...] 

quase todos os aspectos dos processos de comunicação, desde as relações entre os meios 

e a economia até as transformações perceptivas e cognitivas sofridas pelos sujeitos a 

partir da exposição às tecnologias de comunicação” (SCOLARI, 2015, p. 13). Tenta não 

só estudar o presente e o passado, como se preocupa em delinear cenários futuros. A 

partir dessa ampla abrangência, Meyrowitz (2009) identifica na teoria do meio, como 

prefere chamar, dois níveis de investigação: micro e macro. O nível micro abrange pes-

quisas que enfocam os usos dos meios para propósitos particulares em situações especí-

ficas e exploram as consequências intencionais ou não da prevalência de um meio em 

detrimento de outros nas mais diversas atividades. O autor exemplifica: 
No nível micro da teoria do meio, as diferentes características de vários meios 
de comunicação são vistas em interação com o estilo de comunicação de um in-
divíduo ou grupo e a natureza da tarefa específica em questão. Um teórico do 
meio, por exemplo, pode argumentar que há uma diferença significativa entre 
escolher uma conversa por telefone em vez de um meio textual para acabar um 
relacionamento íntimo. [...] Personalidades e inclinações individuais – combi-
nadas com diferenças culturais e subculturais, estilos geracionais e o contexto 
relacional – influenciam a escolha do meio e as formas em que a mídia selecio-
nada é utilizada para propósitos particulares. Ainda assim, pessoas não podem 
criar canais de interação não proporcionados pelo meio escolhido (um pai pode 
cantar uma canção de ninar para uma criança ao telefone, mas não por meio de 
uma mensagem textual), nem podem obliterar os canais que estão em jogo (ra-
ramente alguém é bem-sucedido ao pedir para alguém ignorar um tom de voz e 
focar apenas nas palavras ao telefone). O meio é parte da mensagem resultante. 
(MEYROWITZ, 2009, P. 524) 
 

Por outro lado, abordagens em nível macro apresentam problemas mais amplos 

e, geralmente, resultam em pesquisas mais provocativas e controversas. Incluem gran-

des questões como a influência do uso generalizado de um novo meio nas múltiplas 

dimensões da sociedade, remodelando papeis sociais, instituições, concepções de tempo 

e espaço, padrões de pensamento, interações entre culturas, etc. Nas palavras de 

Meyrowitz (2009, p. 524), que dá sequência ao exemplo anterior, as questões sobre o 

uso do telefone em nível macro seriam outras, mais globais, tais como: “Como o uso do 

telefone altera a textura dos relacionamentos sociais em geral? Como o telefone afetou a 

velocidade, estilo e nível de formalidade das interações comerciais? Como o uso do 

telefone muda a frequência e a função da escrita de cartas pessoais?”.  
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O pesquisador ainda distingue a teoria do meio em nível macro do paradigma 

clássico dos efeitos que se concentra em verificar o potencial impacto imitativo e persu-

asivo dos conteúdos midiáticos. Meyrowitz destaca que, enquanto estudos dos efeitos de 

mídia se perguntam se programas de TV ou videogames violentos podem influenciar o 

comportamento das crianças, a teoria do meio prefere investigar como os diferentes 

tipos de mídia criam distintas experiências e padrões de acesso ao mundo exterior. Es-

tudar os efeitos a partir do poder de persuasão ou da imitação não faz sentido para os 

teóricos do meio, pois entendem que o maior impacto da mídia não vem de suas mensa-

gens, mas de sua capacidade de alterar as fronteiras da experiência social 

(MEYROWITZ, 2009).  De forma semelhante, Logan (2015) chama a atenção para a 

insuficiência da análise de conteúdos para a apreensão dos fenômenos comunicacionais 

sob uma abordagem ecológica. Para ele, meios são sistemas emergentes compostos por 

conteúdo e mecanismos tecnológicos que possibilitam a comunicação desse conteúdo. 

Fixar-se em apenas um desses componentes seria fracassar na investigação.  

Pesquisas na área da comunicação comportam ambos os níveis de abordagem da 

teoria do meio, frequentemente relacionados. Noutros termos, um mesmo estudo pode 

apresentar perguntas específicas sobre o ambiente de mídia proporcionado por um meio 

e outras mais gerais, relacionando-o com o contexto maior do ecossistema de mídia, a 

fim de mapear as transformações na mídia e na comunicação ao longo da história e 

também as que ainda estão em curso.  

 

4. Apontamentos para uma abordagem ecológica no contexto da midiatização 

Meyrowitz (2009) assinala que a teoria do meio, assim como outras abordagens 

de mídia, ao mesmo tempo em que oferece relevantes ferramentas interpretativas, pos-

sui vários pontos cegos. Por exemplo, ao interpretar como a introdução das novas mí-

dias remodela as sociedades já existentes, conforme o autor, a teoria do meio dedica 

pouca atenção a fatores significativos que influenciam a invenção, o design e os usos 

dos meios nas diferentes culturas (como as distintas percepções do tempo, do espaço, da 

natureza e das relações homem-máquina), bem como às forças sociopolíticas e econô-

micas atuantes. Além disso, ele constata a carência de pesquisas que explorem o lado 

negativo das tecnologias sobre o meio ambiente ou como a “era da informação” é vi-

venciada de forma desigual por pessoas de diferentes países e estratos econômicos. Por 

outro lado, ao estudar as consequências não intencionais dos meios de comunicação, a 
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teoria do meio teria grande potencial para o mapeamento dos usos da mídia por grupos 

marginalizados e ativistas para “protestar e minar as agendas neoliberais que promove-

ram, originalmente, o desenvolvimento dessas tecnologias” (p. 2009, 528).  

Por essas e outras lacunas, esse autor conclui que a teoria do meio (ou ecologia 

da mídia) é melhor concebida como um complemento, e não como substituta, de outras 

perspectivas de mídia. Encontramos semelhante noção de complementaridade no racio-

cínio de Barichello (2014), para quem o paradigma ecológico pode ser um vetor de aná-

lise para os processos investigativos à luz da midiatização, considerando o digital en-

quanto cultura que caracteriza o ecossistema midiático contemporâneo. Conforme a 

pesquisadora, 

 
A perspectiva ecológica pode ajudar a compreender o papel das organizações 
neste complexo ecossistema constituído por instituições sociais, atores indivi-
duais e coletivos, tecnologias de distribuição de informação, meios de comuni-
cação interpessoal e coletiva. (p. 37, 2014) 

 

Em outras palavras, a ecologia da mídia é útil para mapear os caminhos do ecos-

sistema midiático cujo atual estágio, de midiatização profunda, tem a digitalização co-

mo ponto de partida. A crescente complexidade desse ecossistema, em suas múltiplas 

possibilidades de interação e fluxos comunicacionais, afeta diretamente as organizações 

de mídia. Os efeitos vão desde os processos de produção, passam pelo surgimento de 

novas profissões e pela extinção de outras, incluem a organização de novas rotinas, im-

plicam novos hábitos de consumo e reconfiguram relações entre produtores e o público 

(SCOLARI, 2016), não mais representado pelo “sujeito receptor”, mas um sujeito “[...] 

que possui condições de construir seus próprios espaços de atuação e, dessa forma, co-

locar em debate questões de seu interesse” (BARICHELLO, 2014).  

Couldry e Hepp (2013) afirmam que, ao deslocar a atenção do conteúdo para o 

meio, a ecologia da mídia é uma das principais referências para a construção da pers-

pectiva da midiatização. Hjarvard (2014) observa que as semelhanças entre as aborda-

gens residem no fato de as duas contemplarem o impacto da mídia de forma global e 

privilegiarem a análise da reestruturação dos espaços de interação social pela mídia, 

levando em conta aspectos particulares de cada meio. Por outro lado, sublinha que a 

diferença entre elas estaria na perspectiva institucional da midiatização e a aplicação 

desta a uma situação histórica determinada, como “fenômeno que se acelerou particu-

larmente nos últimos anos do século XX, em sociedades modernas e altamente industri-
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alizadas” (HJARVARD, 2014, p 38), enquanto que a ecologia da mídia perpassa todos 

os períodos históricos, desde a aparição da linguagem humana (SCOLARI, 2015).  

Esse argumento perde força se partirmos da perspectiva de Couldry e Hepp 

(2017), que consideram que o termo midiatização engloba todas as transformações nos 

processos comunicacionais e sociais provocados pela crescente dependência da tecnolo-

gia e dos processos de mediação institucionalizados, não limitados à modernidade. Ao 

mesmo tempo, ao localizarem ondas de midiatização desde a invenção da imprensa, no 

século XV, esses últimos alargam a perspectiva da midiatização, mas ainda apresentam 

maior definição temporal que os estudos ecológicos.   

Os mesmos autores assinalam, ainda, que quanto mais a construção do mundo 

social se torna dependente dos usos da mídia, mais complexa é a interdependência entre 

os próprios meios. Logo, para investigar os processos comunicacionais no contexto de 

midiatização profunda não é suficiente considerar os meios individualmente, nem olhar 

somente para as mensagens que perpassam a mídia. Assim, defende-se aqui a adoção de 

uma abordagem ecológica para a construção de percursos metodológicos de investiga-

ções das práticas e processos jornalísticos em tempos de midiatização profunda. 

A exploração da metáfora ecológica como abordagem pode render análises mul-

tiníveis que considerem tanto as interações micro em ambientes de mídia particulares 

(meios enquanto ambientes que afetam a percepção dos indivíduos) como relações esta-

belecidas no âmbito do ecossistema de mídia (meios enquanto espécies que se relacio-

nam em um ecossistema em constante movimento), considerando a midiatização como 

quadro explicativo para o estado atual dos processos comunicacionais nas sociedades e 

nas culturas analisadas.   

Em nível micro, a análise pode focar nos usos e apropriações dos meios de co-

municação particulares por indivíduos, organizações e instituições, considerando as 

características, potencialidades (ou affordances) e restrições destes, em aspectos estéti-

cos, tecnológicos, organizacionais, individuais, etc., que condicionam as mensagens.  Já 

em nível macro, a investigação deve questionar como o meio em questão influencia e é 

influenciado por outros meios, instituições e organizações do ecossistema midiático, 

quais os fatores que provocam o equilíbrio e/ou desequilíbrio do ecossistema (tecnoló-

gicos, econômicos, disputas de poder, desigualdades...), verificando os impactos dessas 

inter-relações de forma mais ampla. 

Em ambos os níveis, não se pode prescindir de um olhar atento aos contextos em 
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que se desenrolam as interações estudadas. Refletir sobre como os dados de que dispo-

mos acerca da sociedade e da cultura (seja da região, de uma comunidade, de um país, 

organizacional, institucional), os códigos de conduta, as gramáticas comunicacionais, as 

visões de mundo, podem explicar os usos e apropriações dos meios de comunicação nos 

locais analisados é um bom começo. 

 

5. Considerações pontuais  

Nos tempos atuais, especialmente para pesquisadores e profissionais de comuni-

cação, não é difícil visualizar a crescente e profunda inserção da mídia na vida cotidia-

na. Os efeitos são sentidos tanto a nível individual como profissional. O jornalismo pre-

cisou se adaptar. Redações mudaram, organizações mudaram, a lista de habilidades exi-

gidas do jornalista foram atualizadas. Não se trata mais de faro jornalístico e escrever 

bem. O currículo deve incluir noções de análise de dados, arquitetura da informação, 

algoritmos, estratégias de imersão, engajamento, verificação, dispositivos móveis... É 

preciso usar as ferramentas certas para contar histórias da melhor forma possível, cha-

mar a atenção em meio ao caos informacional e interagir com uma audiência participa-

tiva, que tem acesso a muitos conteúdos e faz escolhas o tempo todo.  

Para investigar o estado do jornalismo contemporâneo, precisamos de aborda-

gens globais que deem conta da complexidade que assumem as práticas e processos 

institucionais e organizacionais no ecossistema midiático em constante movimento. Para 

isso, é preciso superar o entendimento dos meios de comunicação como meros canais, 

transmissores de informação, instrumentos de persuasão de massas, e privilegiar a refle-

xão sobre seu papel na reconfiguração de fronteiras sociais e culturais e na própria cons-

trução individual e coletiva da realidade. Tanto os estudos da midiatização como a pers-

pectiva ecológica nos fornecem ferramentas explicativas para deslocarmos a atenção das 

mensagens midiáticas para o potencial transformador do meio enquanto ambiente, en-

torno cultural. Assim, defendemos a complementaridade desses aportes teóricos para a 

construção de percursos investigativos nos quais a midiatização seja o quadro explicati-

vo base do contexto maior em que inserem as práticas e processos jornalísticos e a eco-

logia da mídia atue como vetor para descrever e interpretar as relações entre meios, in-

divíduos, organizações e instituições, explorando a fundo a metáfora em análises multi-

níveis.  
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