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Resumo 

 
O objetivo deste artigo é abordar a Ecologia da Mídia enquanto perspectiva teórico-
epistemológica para investigar, de forma contextual, a produção de narrativas jornalísti-
cas de configuração transmidiática. A primeira e a segunda partes destacam os pilares 
básicos da metáfora ecológica aplicada ao estudo dos meios enquanto ambiências e ao 
estudo da comunicação digital. A terceira destaca o entendimento da narrativa como 
meio, com envoltório tecnológico e cultural próprio, e não como texto. A quarta seção 
dedica-se a discutir a definição de transmídia aplicada ao jornalismo. A quinta e última 
parte aponta caminhos para uma abordagem ecológica da narrativa jornalística transmí-
dia. 
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Introdução 

Neste artigo de caráter teórico-reflexivo, tem-se como objetivo abordar a Media 

Ecology, ou Ecologia da Mídia, como perspectiva teórico-epistemológica para compre-

ender a produção de narrativas jornalísticas de configuração transmidiática de forma 

contextual. Com essa proposta, a primeira seção deste trabalho faz uma breve revisão 

teórica, destacando os pilares básicos da metáfora ecológica aplicada ao estudo dos 

meios enquanto ambiências, e aborda a aplicação da teoria para o estudo dos meios digi-

tais inseridos no ecossistema midiático atual. Em complemento às noções iniciais, na 

segunda seção destaca-se o entendimento da narrativa como meio, com envoltório tec-

nológico e cultural próprio, e não como texto - deslocando o foco do conteúdo para a 

ambiência. Uma terceira dedica-se a discutir a definição da narrativa jornalística trans-

midiática, tratando de aspectos dessa produção específica. Por fim, na quarta e última 

seção, apontam-se caminhos para uma abordagem ecológica no estudo do que o jorna-

lismo (e por que não dizer, a raça humana) faz desde sempre: contar histórias por meio 
                                                
1 Trabalho apresentado no DT 1 – Jornalismo do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul, reali-
zado de 15 a 17 de junho de 2017. 
2 Doutoranda em Comunicação, email: caroltweber@gmail.com 
3 Orientadora do trabalho, email: eugeniamarianodarocha@gmail.com  
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das tecnologias de seu tempo. A discussão é um breve recorte de uma pesquisa mais 

ampla que pretende explorar as contribuições da perspectiva ecológica para o estudo das 

narrativas jornalísticas transmidiáticas.  

 

1. O meio é a mensagem ou por que o contexto importa 

Segundo o professor Lance Strate (2004)4, a Media Ecology, ou Ecologia da Mí-

dia, como estudo dos ambientes midiáticos, não tem um só autor ou fundador5. Portanto, 

é melhor definida 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. De qualquer forma, não se pode negar que, 

dentre os três, McLuhan se tornou o mais célebre dos representantes, conhecido por 

lançar alguns preceitos dessa corrente por meio de polêmicos aforismos. O mais famoso 

deles, “o meio é a mensagem”, chama a atenção para o entendimento da mídia enquanto 

meio, envoltório cultural, reconfigurador do contexto em que se insere: 

 
The section on “the medium is the message” can, perhaps, be clarified 
by pointing out that any technology gradually creates a totally new 
human environment. Environments are not passive wrappings but ac-
tive processes. […] 
“The medium is the message” means, in terms of the electronic age, 
that a totally new environment has been created. (prefácio da terceira 
edição de Understanding Media. MCLUHAN, 1964, p. vi-vii) 

 

“O meio é a mensagem” tem merecido inúmeras interpretações desde a publica-

ção de Understanding Media, em 1964. Fruto da sensibilidade literária de McLuhan, o 

aforismo resume de maneira concisa e poética a abordagem que o canadense oferece ao 

estudo dos meios e deixa como desafio para seus seguidores o “desembalar” dos múlti-

plos significados contidos nessa única frase (STRATE, 2012). 

Apesar de as palavras medium (singular) e mídia (plural) serem comumente as-

sociadas às tecnologias da informação e comunicação, para McLuhan, todas as inven-

ções humanas são mídia, ou meios (usados como sinônimos), no momento em são capa-

                                                
4 Professor da Fordham University, de Nova Iorque, e um dos fundadores da The Media Ecology Association (MEA), 
organização fundada em 1998 por alunos de Neil Postman a fim de promover o estudo e a pesquisa aplicada da eco-
logia da mídia em contextos diversos – educacional, politico, social, cultural, etc.  
5 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 Unders-
tanding 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 meramente metafórico do término ao início de uma 
delimitação de um campo científico determinado” (p. 14, tradução nossa). 
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zes de gerar em torno de si uma cultura, um entorno invisível que possibilita e condicio-

na comportamentos, relações, formas de pensar e de perceber o mundo. Por esse caráter 

cultural, Barichello e Carvalho (2013) concluem que a noção de meio de McLuhan vai 

contra quaisquer tentativas de filiá-lo ao determinismo tecnológico do qual o autor é 

acusado desde o lançamento de suas obras.  

O meio é o ambiente, o contexto, o entorno, a via pela qual as pessoas se comu-

nicam e se relacionam. Cada diferente tecnologia representa uma diferente via 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. 

Para além do estudo sobre os meios de comunicação de massa, para Strate (2012), “o 

meio é a mensagem” proporciona uma visão holística para compreender a experiência 

humana no contexto do universo. 

Em entrevista publicada no periódico Sessões do Imaginário, Eric McLuhan, 

pesquisador e filho de Marshall McLuhan, procura explicar por que “o meio é a mensa-

gem” através de tecnologias que impactaram a vida cotidiana em grande escala, a partir 

do entendimento de que “toda nova tecnologia acarreta uma nova cultura e uma nova 

maneira de imaginar e uma nova maneira de se relacionar com as pessoas” (VILELA, 

NUNES, 2011, p.7). A introdução dos automóveis na sociedade, por exemplo, traz con-

sigo uma demanda gradual e crescente de necessidades: para que carros circulem, é pre-

ciso estradas, combustível, garagens, cintos de segurança, políticas de trânsito, preocu-

pações com a poluição, enfim, toda uma organização de vida social relacionada à práti-

ca de dirigir – um envoltório cultural. Todas essas mudanças e adaptações que essa tec-

nologia de locomoção é capaz de gerar, e não o carro em si, é que são o meio e, ao 

mesmo tempo, a mensagem.  

Nesse sentido, para o estudioso, “[...] o meio da televisão ou o meio dos compu-

tadores não são a televisão ou o computador, o meio deles são todas as mudanças que 

ocorrem nos negócios, por exemplo, são todas as mudanças que ocorrem na vida social 

e na escola...” (VILELA; NUNES, 2011, p. 3). Da mesma forma, não é o jornal, mas 

toda a cultura gerada a partir de seus usos e apropriações, os hábitos de leitura, os estilos 

de redação, o surgimento de profissões especializadas e de leitores é que são o meio e 

são a mensagem. Assim, a partir da perspectiva ecológica, compreende-se o processo da 

comunicação não mais como um processo linear entre indivíduos que enviam e recebem 
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mensagens, mas de indivíduos que se estendem através do tempo e do espaço em um 

processo de conexão que tem o meio como agente.  

 

2. Uma teoria transmídia para os estudos da comunicação digital 

Por sua abordagem ampla, enquanto metadisciplina, a Media Ecology possibilita 

intersecções com todas as outras disciplinas e campos de investigação (STRATE, 2004). 

Contudo, é no campo da comunicação que encontra campo mais fértil. Nas últimas dé-

cadas, o enfoque ecológico tomou força para o estudo dos processos midiáticos, caracte-

rizados por meios digitais interativos e processos de convergência e hibridação (SCO-

LARI, 2015).  

Como debatido anteriormente, a Media Ecology é uma perspectiva teórico-

epistemológica abrangente, que se ocupa das relações entre os meios até as transforma-

ções na percepção e cognição dos sujeitos em contato com as tecnologias da comunica-

ção – que, por sua vez, são meios, envoltórios culturais. Uma vez que não limita-se a 

um período ou meio específico, Scolari (2015) a define como uma teoria transmídia 

cuja reflexão vai desde a aparição da linguagem humana, passa pela transição da orali-

dade à escrita, chega até os tempos atuais e, por vezes, antecipa cenários futuros. Estu-

dar a comunicação a partir dessa perspectiva é investigar como se consolida a relação 

entre a sociedade e os meios, em um ecossistema midiático onde há espaço para novas e 

velhas mídias – que não desaparecem, se transformam. Implica levar em conta tecnolo-

gias, linguagens e as apropriações que indivíduos e organizações fazem delas, sempre 

em conjunto (RENÓ, 2014).  

A partir desses pressupostos, de uma forma sintética a metáfora ecológica apli-

cada à comunicação pode ser interpretada sob dois vieses: (1) os meios como ambientes 

e (2) os meios como espécies (SCOLARI, 2015). A primeira diz respeito à dimensão 

ambiental da ecologia midiática e pode ser resumida pela ideia de que as tecnologias 

geram ambientes que afetam os sujeitos que as utilizam, modelando sua percepção e 

cognição. A segunda, por meio de um enfoque holístico, entende os meios como espé-

cies que vivem em um mesmo ecossistema.  

Antes de prosseguir a discussão, cabe demarcar o que se entende por ecossiste-

ma midiático. Conforme Logan (2015, p. 139), o ecossistema da mídia é “[...] composto 

de seres humanos e os meios e tecnologias de comunicação através dos quais esses inte-
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ratuam e se comunicam entre si. Também inclui os idiomas e as culturas que utilizam 

para expressar e codificar sua comunicação”.  

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

ambientes geram novas e variadas relações resultantes de sua natureza instável, móvel e 

global, gerando um constante estado de desequilíbrio que rapidamente se reequilibra 

para logo se desequilibrar novamente [...]”. A fim de investigar os aspectos que contri-

buem para esse permanente ciclo de equilíbrio-desequilíbrio-reequilíbrio, o autor propõe 

uma relação entre conceitos da biologia e o estudo das mídias, dedicando especial aten-

ção ao campo jornalístico. Assim, os fatores bióticos, que têm a ver com as relações 

entre espécies, no ecossistema das mídias seriam fatores intermidiáticos; e os fatores 

abióticos (temperatura, luz, química dos ambientes, alimentação) seriam divididos em 

dois grupos: fatores tecnoambientais e fatores contextuais. O quadro a seguir, elaborado 

com base em textos do autor (CANAVILHAS, 2010, 2014, 2015) apresenta essa rela-

ção.  

 

Quadro 1: Fatores que formam o ecossistema midiático atual, segundo Canavilhas (2010, 2014, 

2015) 

Fatores intermidiáticos  
(estudo dos meios e suas  
relações) 

Referem-se ao surgimento de novas espécies, que acabam 
por gerar desequilíbrio no ecossistema midiático. Nas últi-
mas décadas, pode-se citar como os mais impactantes a web 
e os dispositivos móveis, os quais provocam reconfigura-
ções nas formas de produzir conteúdos e de consumir in-
formação. 
 

Fatores tecnoambientais  
(estudo das interfa-
ces/usabilidade e ação do con-
sumidor no sistema) 

Relacionados às formas como os consumidores condicio-
nam os próprios ambientes a ponto de os alterarem. Têm a 
ver com a análise de aplicativos, programas, interfaces em 
geral que são utilizadas para acessar as mensagens de mídia, 
por meio da interatividade com os conteúdos e com outros 
usuários. Para Canavilhas, esses fatores são os que têm mai-
or peso no ecossistema midiático, uma vez que promovem a 
redistribuição de poder dentro do ecossistema midiático. A 
centralidade do usuário, para o autor, é promovida pelas 
mídias sociais. 
  

Fatores contextuais  
(estudo dos ambiente de recep-
ção e da interpretação da mensa-
gem) 

Têm a ver com o contexto em que se dá o consumo de mí-
dia. A individualização do consumo e a mobilidade são ca-
racterísticas centrais no atual ecossistema midiático, exigin-
do das organizações de mídia o planejamento de suas men-
sagens para adaptarem-se a vários contextos de recepção e 
de relacionamento com a audiência.  
 

Fonte: Elaboração da autora com base em Canavilhas (2010, 2014, 2015) 
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Também destacando a multiplicidade de variáveis que atuam no ecossistema 

midiático, Scolari (2016) chama a atenção para a complexidade deste, no qual qualquer 

pequena mudança pode ter enormes consequências. 
Una nueva interfaz, un nuevo dispositivo, una nueva combinación de 
tecnologías puede abrir un nuevo mercado y sepultar a actores que 
hoy están muy seguros en Silicon Valley contando dólares. Hace 
quince años todas las webs tenían tecnología Flash y hace solo diez 
años Nokia era una de las reinas de la galaxia tecnológica… YouTube 
nació en 2005 y ya transformó toda la economía del audiovisual. La 
web tiene ocho mil días de vida. No hemos visto nada todavía. (SCO-
LARI, 2016, online) 

 

Em termos ecológicos, quando há a adição de uma mudança em um sistema, o 

resultado não é o mesmo sistema mais a mudança, mas um sistema totalmente novo, 

formado a partir das reordenações que a introdução de novas tecnologias e seus entor-

nos culturais provocam (STRATE, 2012). Por essa razão, para Scolari (2016), mapear 

os caminhos do atual ecossistema midiático em constante processo de equilíbrio-

desequilíbrio (impulsionado pela internet e, mais adiante, mídias sociais e dispositivos 

móveis) não é tarefa fácil. Suas transformações se estendem a todos os campos – da 

política, da arte, da cultura, da educação e, evidentemente, o midiático.  

A complexificação do ecossistema, com suas novas possibilidades de interação e 

fluxos comunicacionais, afeta diretamente as organizações de mídia. É impossível listar 

todos 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, implicam 

novos hábitos de consumo e reconfiguram relações entre produtores e o público, não 

mais representado pelo “sujeito receptor”, mas um sujeito “[...] que possui condições de 

construir seus próprios espaços de atuação e, dessa forma, colocar em debate questões 

de seu interesse” (BARICHELLO, 2014).  

A partir desse contexto, em que mensagens de mídia perpassam diferentes meios 

e contextos de recepção, cabe destacar o entendimento da narrativa (midiática) enquanto 

forma, meio, ambiência, fenômeno social resultante de complexas relações.  

 

3. Narrativa sob a perspectiva ecológica: do texto ao contexto 

“O meio é a mensagem” é também uma chamada para deslocar a atenção do 

conteúdo para o meio (STRATE, 2014). Essa perspectiva se aplica ao estudo das narra-
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tivas humanas, as quais, para a Media Ecology, são, como a linguagem, meios, ambiên-

cias, capazes de gerar envoltórios culturais invisíveis.  

Logan (2015) dá as bases para esse entendimento ao postular que a linguagem, 

enquanto fenômeno emergente, não pode ser reduzida às suas  propriedades ou às dos 

componentes que a conformam. Assim, ela representa um nível organizativo mais com-

plexo que a soma das partes. Para o autor, a linguagem, a cultura, os meios e as tecnolo-

gias podem ser comparados a organismos vivos que evoluem mediante sua aquisição, a 

fim de assegurar que sua organização seja propagada. Dessa forma, ao definir a lingua-

gem, os meios e as tecnologias como fenômenos emergentes, o investigador defende 

que qualquer análise que restringe seu foco nos conteúdos está condenada ao fracasso: 
Um dos componentes de um meio é o seu conteúdo. Os outros com-
ponentes são os mecanismos tecnológicos que possibilitam a comuni-
cação desse conteúdo. A análise de conteúdos pretende entender as 
propriedades ou efeitos de um meio fixando-se unicamente em um de 
seus componentes: seu conteúdo. Uma vez que os meios são fenôme-
nos emergentes, esta aproximação está condenada ao fracasso. As 
propriedades de um sistema emergente não podem ser determinadas a 
partir das propriedades de seus componentes, e ainda menos da pro-
priedade de um único componente. (LOGAN, 2015, p. 148) 

 

Assim como a linguagem, a narrativa pode ser entendida como uma tecnologia, 

meio, que emerge da linguagem, sendo um meio dentro de outro meio. A narrativa, por 

si própria, é um meio e uma tecnologia que tem sido central para a vida humana por 

dezenas de milhares de anos. Contudo, frequentemente baseado na leitura de textos, no 

estudo das narrativas não é difícil perder de vista o fato de que as histórias são, em sua 

essência, fenômenos sociais que remetem à ação humana de contar histórias (STRATE, 

2014). O enfoque ecológico, contextual e interessado nas relações humanas, lembra-nos 

desse fato ao assinalar a narrativa como um meio de comunicação que media a relação 

entre narradores e narratários.   

Para refletir sobre os obstáculos de se pensar a narrativa sob uma perspectiva 

ecológica, é preciso voltar algumas centenas de milhares de anos. Afinal, não pode-se 

perder de vista que, apesar de parecer uma questão do nosso tempo, a preocupação com 

as narrativas faz parte da história humana desde muito antes da invenção da escrita 

(DUARTE, BRAGA, 2014; STRATE, 2014). Conforme lembra Strate (2014), nas cul-

turas orais, a narrativa era um evento, uma transação em que os papeis de narrador e 

audiência se misturavam. Contudo, com o advento da escrita e a formação de uma cultu-

ra letrada, a possibilidade da leitura silenciosa põe em destaque a materialidade da nar-
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rativa, que passa a ser tomada por objeto, coisa, tanto no sentido de uma cópia de um 

único livro, como na noção mais abstrata de um conteúdo específico distribuído em 

múltiplas edições (STRATE, 2014). Assim, delineia-se uma tendência histórica dos 

estudos da linguagem e da comunicação em focar no conteúdo e ignorar o meio, privi-

legiando textos em vez do contexto.  

Entender a narrativa enquanto meio, ou forma6, implica a compreensão dessa 

como linguagem com gramática específica, capaz de gerar entornos culturais, com vie-

ses que, ao mesmo tempo que trazem possibilidades, também impõem restrições na 

composição das histórias. Assim, a narrativa possui elementos estruturais que a distin-

guem de outras linguagens, como personagens, enredo, cenário, uma sequência tempo-

ral específica, entre outros, e que constituem um todo que é melhor que a soma das par-

tes (STRATE, 2014). O caráter ambiental da narrativa é relacionado, ainda, com o “[...] 

sentido literal de se perder na história, de ser transportado para outro lugar e tempo por 

meio da leitura” (STRATE, 2014, p. 19). Como meio e linguagem, a narrativa possui o 

atributo de tornar-se invisível; ao mergulharmos em seu universo, não prestamos mais 

atenção na configuração do meio, apenas em seu conteúdo.  

A partir desses pressupostos, a principal ênfase dos estudos da Media Ecology 

está nas formas em que a narrativa se transforma e evolui em sintonia com as mudanças 

na mídia e na tecnologia ao longo dos tempos. Segundo Strate (2014), elas abrangem  
[...] as condições materiais de autoria e composição, incluindo as tec-
nologias, linguagens e variedades de formas simbólicas utilizadas para 
a construção de narrativas; as experiências dos autores trabalhando em 
diferentes mídias, por exemplo, novelistas que também escrevem para 
jornais, revistas, ou trabalham em roteiros cinematográficos; a incor-
poração consciente da nossa resposta ao ambiente, por exemplo, a res-
posta dos autores à impressão, ou às tecnologias da modernidade; e os 
efeitos inconscientes do ambiente de mídia, como as mudanças no 
modo em que a comunicação leva a mudanças na cultura e na consci-
ência. E talvez o mais significante exemplo desse último fator seja a 
mudança de uma cultura oral para uma cultura letrada. (p. 10-11) 

 

E qual é o contexto da narrativa? O pesquisador enfatiza que o narrador não in-

venta a narrativa, mas “vive em sua ambiência”. Para narrar, ele segue uma tradição 

narrativa (no contexto do jornalismo, podemos pensar nas técnicas de narração legiti-

madas, que dão forma a uma “linguagem jornalística” institucionalizada ao longo dos 

anos) e é influenciado pelas expectativas dos leitores (implícitas/imaginadas ou explíci-

                                                
6 Strate explica que, a partir de McLuhan, os termos forma e medium podem ser utilizados como sinônimos – seja a 
forma simbólica, estética ou tecnológica (STRATE, 2014). 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
XVIII	Congresso	de	Ciências	da	Comunicação	na	Região	Sul	–	Caxias	do	Sul	-	RS	–	15	a	17/06/2017	

	

 9 

tas por meio dos dispositivos de participação). Sendo a audiência ou o leitor contexto, 

este, não o narrador, pode ser visto como a principal causa da construção de certas his-

tórias (STRATE, 2014). Além de fatores da tradição narrativa (regras institucionaliza-

das da redação jornalística) e do leitor, no caso específico do jornalismo, pode-se acres-

centar como condicionantes da narrativa, por exemplo, políticas e rotinas da organiza-

ção (jornalística) em que o narrador (jornalista) se insere e o próprio background pesso-

al de quem escreve, suas ideologias.  

A noção de narrativa enquanto ambiência torna-se especialmente visível na nar-

rativa hipertextual em cuja ambiência o leitor navega, construindo seu próprio percurso 

(mesmo com limitações do sistema) de leitura. A interação social possibilitada pela in-

ternet também atua como um ambiente. Assim como a narrativa nas culturas orais, a 

inexistência de uma separação rígida entre narrador e narratário é frequentemente citada 

como característica das novas mídias, participativas por natureza pelos mecanismos de 

feedback, interação e colaboração. “Assim como nas culturas orais, as audiências têm 

possibilidades de participação, chamada e resposta, de lembrar o narrador de elementos 

que se perderam na narrativa ou mesmo solicitar novas informações” (STRATE, 2014, 

p. 21) 

Para demarcar a narrativa enquanto ato humano que pressupõe um narrador, um 

narratário e um contexto e, como propôs McLuhan, para deslocar a atenção do conteúdo 

para o meio, Strate (2014) privilegia o termo storytelling. 

I have been using the terms narrative and storytelling interchangeabil-
ity, and I want to stress the fact that narrative refers to story-telling. 
The term narrative is abstract and subject to reification, and it is im-
portant to keep in mind that narrative is not a thing, but rather a term 
that refers to a human activity, telling stories. And for a story to be 
told, there must be someone to tell it to. Because the study of narrative 
so often is based on the reading of texts, it becomes easy to lose sight 
of the fact that stories are fundamentally social phenomena. […] Sto-
rytelling is produced by social interaction, a product of transactions, of 
relationships between human beings. (p. 9) 
 

Assim, reforça-se o entendimento da narrativa como meio de comunicação, me-

diadora entre fontes e receptores. O termo storytelling também lembra que narrativas 

são histórias contadas, que contêm em si o meio da fala, da palavra que é dita em voz 

alta, da cultura oral de milhares de anos antes da invenção da escrita, originada em uma 

relação em que não havia divisão entre narrador e narratário (STRATE, 2014).  
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O interesse desta pesquisa foca-se em narrativas transmídia (transmedia storytel-

ling) jornalísticas que apresentam mídias sociais enquanto uma das ambiências aciona-

das para contar uma história, contexto em que a perspectiva teórico-epistemológica da 

Media Ecology faz todo o sentido. O uso de diferentes meios conectados por uma narra-

tiva única – que por sua vez, também é meio – é uma das práticas das quais parte a in-

vestigação das mutações e evoluções do  jornalismo. Para Scolari (2014), a construção 

de narrativas de configuração transmidiática vai além da experimentação; apresenta-se 

como estratégia de sobrevivência da indústria de produtos culturais, seja de notícias ou 

de entretenimento. Isso por que possibilita o reagrupamento das audiências em torno de 

um relato. Para ele, “Se antes as audiências eram centradas nas mídias [media-centred], 

agora o são na narrativa [narrative-centred]” (SCOLARI, 2014, p. 73). Tal perspectiva 

reforça a noção de narrativa enquanto meio e a necessidade de uma análise contextual, 

que considere todos os componentes a conformam.  

 

4. Narrativas jornalísticas transmidiáticas 

Para Scolari (2016), as narrativas transmídia podem ser caracterizadas (1) por 

tratarem-se de histórias contadas em muitos meios e plataformas, com conteúdos dife-

renciados convergindo para um mesmo fim; (2) por contarem com a participação dos 

fãs na expansão narrativa, os quais criam seus próprios conteúdos, tanto em portais es-

pecíficos como nas mídias sociais - característica que ele destaca como a mais interes-

sante. Tal prática não é nova - porém, assume uma nova visibilidade no contexto da 

sociedade midiatizada e atual ecossistema midiático: “[...] a transmídia representa uma 

configuração de lógicas mais antigas da indústria (como licenças e franquias), adotando 

frequentemente novas plataformas e novas ideias sobre engajamento do público em di-

reção a objetivos familiares.” (FORD; GREEN; JENKINS, 2014, p. 172-173).  

Para Ford, Green e Jenkins (2014), a narrativa transmídia é baseada em esforços 

contínuos para intensificar a serialização, que incluem estratégias para manter leitores 

comprometidos, capazes de acompanhar cada atualização e de fazer conexões entre os 

segmentos de informações que compõem a narrativa. Segundo os autores, essa capaci-

dade de serialização e engajamento está diretamente ligada à complexificação das narra-

tivas na contemporaneidade, as quais exploram as capacidades cognitivas do público.  

Enquanto os autores focam-se no entretenimento, outros buscam definições es-

pecíficas para o jornalismo. Canavilhas (2014) aponta que a capacidade da narrativa de 
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desencadear um processo de participação imediato, por meio de comentários e da distri-

buição dos conteúdos em mídias sociais, impulsiona o desenvolvimento da notícia, este 

o maior diferencial da transmídia em relação a outros conceitos como cross media ou 

multimídia. A interatividade é marcada pelo autor como característica basilar dessa con-

figuração narrativa, podendo ser explorada em vários momentos: no usufruto da hiper-

textualidade, na possibilidade de incorporar novas informações e na disseminação do 

conteúdo nas mídias sociais.  

Em busca de uma definição específica aplicada ao jornalismo, o autor propõe 

que, para ser considerada transmídia, a narrativa precisa apresentar pelo menos quatro 

características que se relacionam com fatores do ecossistema midiático: (1) ser multipla-

taforma, passando obrigatoriamente pela web; (2) ser hipermultimidiática, ofertando 

itinerários de leitura diferenciados aos leitores; (3) permitir a participação; (4) adaptar-

se a contextos possíveis de recepção (CANAVILHAS, 2014). Levando em conta que a 

narrativa transmídia jornalística implica conteúdos de profundidade e certo tempo de 

planejamento e produção, o autor destaca que os produtos jornalísticos menos perecíveis 

são os que irão possibilitar a transmidialização, sendo os mais propícios aqueles nativos 

do jornalismo para a web, como os newsgames, os infográficos multimídia e a grande 

reportagem multimídia.  

Renó (2014, p. 6), também com vistas a uma definição relacionada ao jornalis-

mo, propõe um conceito que destaca as mídias sociais digitais e o acesso por meio de 

dispositivos móveis como essenciais para a produção jornalística transmidiática:  
Jornalismo transmídia é uma forma de linguagem jornalística que in-
clui, ao mesmo tempo, diferentes mídias, com diversas linguagens e 
narrativas de diferentes mídias e para diferentes usuários. Recursos 
audiovisuais, de comunicação móvel e de interatividade são adotados 
para a disseminação do conteúdo, incluindo a blogosfera e as redes 
sociais, os quais incrementam significantemente a circulação do con-
teúdo. 

 

Nesse sentido, o autor aponta a necessidade de formação específica dos jornalis-

tas para produzir conteúdos para narrativas de configuração transmidiática que sejam 

independentes entre si mas que, em seu conjunto, apresentem novos significados. Ou 

seja, cada parte precisa contribuir com o todo, sem repetições ou redundâncias. Os 

smartphones, por exemplo, são aparelhos de natureza convergente que têm como conte-

údo o telefone, a internet, a TV, o rádio. Essas várias mídias combinadas devem relaci-

onar-se entre si, e não funcionarem apenas como repetidoras de conteúdo umas das ou-



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
XVIII	Congresso	de	Ciências	da	Comunicação	na	Região	Sul	–	Caxias	do	Sul	-	RS	–	15	a	17/06/2017	

	

 12 

tras. Aliás, duplicar conteúdos em diferentes meios vai contra os princípios da narrativa 

transmídia. 

Alzamora e Tárcia (2012) observam que o jornalismo transmídia vai além da 

complementaridade midiática, diferenciando-se do que se denomina “intermídia”. Pois, 

apesar de o cruzamento e da complementaridade de ambientes midiáticos ser caracterís-

tica da transmídia, essa implica principalmente o “deslocamento das características tra-

dicionalmente marcadas pelos ambientes midiáticos. Constituiria, assim, zonas reticula-

res de miscigenação de gêneros e formatos entre conexões de mídias digitais” (p. 31). 

Dessa forma, destacam que o jornalismo transmídia seria constituído “nos interstícios da 

rede intermídia”, não sendo específico de qualquer gênero ou ambiente isoladamente – 

ou seja, o foco está na ambiência gerada, em seu contexto, e não no conteúdo. Assim, 

formatos emergentes que tendem a se espalhar por conexões de mídias digitais podem 

ser considerados formas de jornalismo transmídia, uma vez que “processados em di-

mensão intermidiática” (ALZAMORA E TÁRCIA, 2012, p. 31). É exemplo a produção 

de notícias imersivas, como os newsgames, que permitam às pessoas experimentarem, 

de forma virtual, situações ou eventos. Nesse sentido, o jornalismo de investigação e 

reportagens especiais, mesmo que não exclusivos, figuram como os gêneros mais fre-

quentes para a transmidiação. 

As autoras também destacam a participação ativa do usuário na construção da 

narrativa e a possibilidade de compartilhá-la em mídias sociais como essenciais para 

que uma narrativa jornalística possa ser caracterizada como transmídia. Em outro traba-

lho (ALZAMORA; TÁRCIA, 2013), apontam possibilidades para o telejornalismo 

transmídia na cobertura de grandes eventos por meio da TV, dos smartphones e dos 

tablets, incluindo ampla participação e engajamento das audiências em mídias sociais. 

Por outro lado, ao analisar a cobertura das Olimpíadas de 2012 pela BBC, elas conclu-

em, apesar de sinalizar um cenário de reconfigurações das práticas do telejornalismo em 

termos de expansão midiática, apropriação de linguagens próprias das mídias sociais e 

conexão com os usuários, isso não implicou uma negação das referências paradigmáti-

cas do fazer jornalístico. Práticas institucionalizadas ao longo dos tempos continuam a 

pautar a produção das organizações midiáticas, mesmo que em novas mídias.  

A partir de breve revisão de literatura, é possível verificar que as abordagens so-

bre jornalismo transmídia, mesmo sem mencionar a Media Ecology, frequentemente 

partem de uma perspectiva ecológica. Na última seção deste trabalho, apontam-se desa-
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fios para a construção de percursos metodológicos que contemplem uma abordagem 

contextual. 

 

5. Notas para o estudo da narrativa jornalística transmídia sob a perspectiva eco-

lógica 

Partindo do entendimento da narrativa enquanto meio, sob uma perspectiva eco-

lógica, pode-se entender a narrativa jornalística transmidiática como um sistema em que 

vários meios interatuam e convergem entre si, tendo uma narrativa principal como elo 

que o sustenta e que lhe dá forma. Essa narrativa-meio é a mensagem e é o conteúdo de 

todos os demais meios que aciona para contar uma história, cada um deles (por exem-

plo: o webjornal, o YouTube, plataformas de áudio, aplicativos para dispositivos mó-

veis) com seu universo, seu envoltório cultural invisível independente cujas característi-

cas possibilitam diferentes usos e apropriações pela organização jornalística e pelas au-

diências.  

Ao mesmo tempo, esse sistema faz parte de um maior, ao qual chamamos ecos-

sistema midiático. Isto posto, entende-se que uma pesquisa contextual não pode descon-

siderar essas duas dimensões. Assim, a fim de inspirar possíveis análises, propõe-se 

uma possível abordagem ecológica que vá de um contexto micro, da narrativa jornalísti-

ca transmidiática em si, a um contexto macro, do ecossistema midiático. Esse movimen-

to tem como intuito reunir o máximo de dados possíveis sobre o cenário em que a narra-

tiva se configura, em seus encadeamentos, dentro dos limites da pesquisa.  

Em um contexto micro, a primeira preocupação de uma análise sob a perspecti-

va ecológica é identificar os ambientes formados a partir das características de cada 

tecnologia, as quais potencializam certas práticas e restringem outras tantas. Quem são 

os narradores, narratários e quais são os dispositivos acionados para a construção da 

narrativa? A partir da compreensão dos meios como espécies, o estudo desse sistema 

deve atentar-se às interferências entre eles. Como os diferentes meios, com suas gramá-

ticas específicas, influenciam, complementam-se, (re)configuram uns aos outros? Quais 

meios predominam sobre os demais? Que habilidades são exigidas de um lado, dos pro-

fissionais de comunicação; e, de outro, dos leitores? O sistema da narrativa transmídia 

em construção é organismo vivo, em constante processo de equilíbrio, desequilíbrio e 

reequilíbrio. A pesquisa deve ser capaz de apontar esse trânsito.  
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Já em um contexto macro, do ecossistema midiático, a investigação deve ques-

tionar quais são os fatores externos à narrativa jornalística transmidiática que influenci-

am sua configuração. Qual é contexto da organização de mídia e o lugar dessa no ecos-

sistema midiático atual? Que condicionamentos e que possibilidades impõe? Como a 

narrativa transmidiática, enquanto meio, afeta os outros elementos do ecossistema midi-

ático, as outras formas narrativas? Uma vez que falamos especificamente da transmidia-

ção no jornalismo, a questão central a ser pensada em um contexto macro são as possí-

veis reconfigurações na narrativa jornalística enquanto prática institucionalizada e na 

própria noção do que é jornalismo no atual ecossistema midiático. Questiona-se se, ao 

transitar em diferentes mídias, incluindo aquelas ambiências não tradicionalmente luga-

res do jornalismo, como as mídias sociais digitais, a narrativa jornalística apresenta mu-

danças significativas em sua estrutura paradigmática (forma de narrar). Ou as mudanças 

estariam restritas a esse trânsito que inclui outros personagens, de forma mais ativa, mas 

não na forma de contar histórias em si?  

Por fim, destaca-se que foram lançadas aqui apenas algumas premissas e questi-

onamentos para trabalhos futuros relacionados à pesquisa em curso, diante do desafio de 

construir um percurso metodológico capaz de efetivar uma análise contextual, ecológi-

ca. Enquanto parte do ecossistema midiático e sistema por si própria, a narrativa jorna-

lística de configuração transmidiática sob a perspectiva da Media Ecology deve ser pen-

sada em todas as suas relações.  
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