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RESUMO 

 

Os aparatos tecnológicos proporcionam a cada dia mudanças nas formas de comunicação. A 

instantaneidade e volume pelos quais as informações circulam, permitem a sociedade postar 

qualquer conteúdo em rede e esse ter grande repercussão, muitas vezes,  pela simples 

espontaneidade, fato esse chamado de Meme. Vivemos em um mundo de relações 

virtualizadas e tecnomediadas pelo processo caracterizado como midiatização. O presente 

artigo busca analisar de que forma o meme é potencializado pela Midiatização nas Redes 

Sociais e na Televisão. Apoiados no processo de transmidiação, faremos um estudo  com a 

análise de conteúdo do caso “Menos Luiza que está no Canadá” em busca de entender sua 

dimensão e repercussão em diferentes mídias. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: midiatização; memes; transmídia; redes sociais; televisão. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A interação de uma gama maior de público vem sofrendo mudanças com os avanços 

tecnológicos na Comunicação. Pessoas que antes eram apenas espectadores hoje assumem o 

seu papel na mídia, destaque que antes não tinham, e atualmente se tem, principalmente 

com o aumento das redes sociais, como exemplos Twitter e Facebook. Porém, a maior parte 

desse destaque de pessoas públicas na mídia tem sido através da espontaneidade. É isso que 

ocorre com o fenômeno que abordaremos neste artigo, os memes.  

Disseminado entre os indivíduos pelo seu caráter muitas vezes humorístico, os 

memes podem ser replicados e alterados por diferentes pessoas. A mídia através do efeito 

transmídia na era da convergência está atenta a esse fenômeno e busca uma forma de 

apropriação e repercussão de determinado fato para não perder o seu público.  
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Ao observamos o crescimento destes fenômenos na mídia, utilizamos a midiatização 

para entender de que forma um meme pode ser potencializado por esse processo, como o 

crescente fluxo de opiniões, ideias e informações vêm aumentando na internet, e de que 

forma os meios tradicionais como a televisão busca repercutir tal fato que antigamente não 

teria tanto destaque. Além disso, detemos nosso estudo na repercussão do meme presente 

nas redes sociais, em específico no Facebook e Twitter, como também na repercussão deste 

na Televisão, com destaque para o valor do capital social na rede.  

A mídia já existente que detinha todo processo do que deveria ser veiculado para o 

público em geral, hoje perde um pouco do seu papel de pólo emissor. O modelo 

comunicacional se transforma, pois há uma descentralização de quem é emissor e receptor 

de informações. As pessoas têm conhecimento do espaço e oportunidade que estão tendo na 

mídia e fazem circular diferentes informações que podem ser interconectadas e relacionadas 

com diferentes meios, ocasionando um processo de midiatização. Mas, será que qualquer 

conteúdo nesse processo pode ser um fenômeno da midiatização? 

Fundamentamos nossa temática com autores como Recuero (2012), Jenkins (2009), 

Cardoso (2007), Castells (2003), Lévy (1999), entre outros. Além de obter dados 

publicados e veiculados em redes sociais (Twitter e Facebook) e em programas de 

Televisão sobre o fenômeno meme, ora em estudo.  

Ao observarmos que uma mídia se apóia em outra, onde a circulação de conteúdo 

pode ser feito por diferentes meios de mídia, utilizamos o efeito transmídia para entender a 

construção e permanência do conteúdo dos memes na rede, fator este potencializado pela 

midiatização. Para isso, vamos analisar o caso: “Menos Luiza que está no Canadá” que teve 

uma ampla repercussão na televisão e nas redes sociais. 

 

1. A INFORMAÇÃO NA ERA DA MIDIATIZAÇÃO 

 

As redes sociais vêm se tornando nos últimos tempos, espaços de 

compartilhamento de informações e idéias, os quais têm transformado a rotina das pessoas e 

instituições.  A necessidade de se comunicar aliado ao desejo de participar de relações 

virtualizadas promove através das tecnomediações, interações que obtêm reconfigurações 

em demais campos sociais, processo este conhecido como midiatização.  

De acordo com Nicolau (2012) apoiado nos estudos em Sódre (2006), as 

tecnomediações são um tipo particular de interação caracterizado por uma prótese 
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tecnológica e mercadológica da realidade sensível e isso contribui na análise de assuntos do 

cotidiano. 

Num mundo em que nossas relações estão cada vez mais inseridas em operações 

digitais, de forma que nossas compras, reclamações, mobilizações e produções vêm sendo 

estabelecidas no âmbito digital, pensamos até que ponto a vida social coletiva está sendo 

tecnomediada? Responsável pelo novo sistema simbólico e panorama cultural já existente 

na sociedade, a midiatização, permite a liberação do pólo emissor.  

O modelo que antes era conhecido como emissor e receptor, tinha na maioria das 

vezes o poder na mídia de eleger aquilo que seria de interesse de toda sociedade, na qual 

ocorria uma seleção de assuntos que deveriam ser discutidos. Com a midiatização, nós não 

temos mais um centro responsável por criar a informação, ela pode vir da mídia, da 

sociedade, de qualquer parte do mundo, onde nem sempre se tem controle do processo de 

circulação. Segundo Fausto Neto (2006), a sociedade tem agora o poder nas mãos de fazer 

funcionar um novo tipo de real, onde a interação não se tece mais com base em laços 

sociais, mas em ligações sócio-técnicas transformando a sociabilidade em 

informacionalidade. “Porém, a midiatização vai além do ambiente e do seu próprio “modo 

de ser”, e se constitui a partir de formas e de operações sócio-técnicas, organizando-se e 

funcionando com bases em dispositivos e operações constituídas de materialidades e 

imaterialidades”. 

Com o acelerado desenvolvimento de aparatos tecnológicos e diversidade de 

mídias em rede, as pessoas agora têm o poder de reinventar histórias com sentidos 

simbólicos formando um novo bios midiatizado. 

A midiatização implica, assim, uma qualificação particular da vida, um 

novo modo de presença do sujeito no mundo ou, pensando-se na 
classificação aristotélica das formas de vida, um bios específico. Em sua 

Ética da Nicônamo, Aristóteles concebe três formas de existência humana 

(bios) na Pólis: bios theoretikos (vida contemplativa), bios politikos (vida 
política) e bios apolaustikos (vida prazeroza). A midiatização pode ser 

pensada como um novo bios, uma espécie de quarta esfera existencial, 

com uma qualificação cultural própria (uma “tecnocultura”), 

historicamente justificada pelo imperativo de redefinição do espaço 
público burgês. (SÓDRE, 2006 apud NICOLAU 2012, p.4) 

 

A ambiência midiatizada potencializa novas formas de atuação social, onde 

ocorrem mudanças culturais da contemporaneidade tendo a tecnologia como fator chave nas 

modificações dos processos sociais. Esse processo é diferente da mediação, devido a 
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virtualização das relações humanas. Diante disso, para Nicolau (2012) a midiatização é 

formada pela relação de três fatores. São eles: humanológico, que tem como base as 

vontades humanas de usar os aparatos tecnológicos para relacionamento, participação e 

compartilhamento de idéias, associado ao fator tecnológico e mercadológico que se referem 

aos usos que fazemos dos aparatos tecnológicos para determinados fins, como exemplos 

temos empresas que usam esses meios para lucrar. 

   De fato, a midiatização está a cada dia mais presente nas interações e circulações 

de informações em mídias. Através desse processo o indivíduo decide o que quer fazer com 

a informação de acordo com suas necessidades. Assim como afirma Fausto (2006), “com a 

midiatização, a comunicação deixa de ser problema dos meios e passa a ser problema da 

sociedade”. Com isso, muitas vezes um fato pode ter repercussão em diferentes meios e 

ganhar destaque a partir da circulação e audiência que a sociedade dá pra isso. Um exemplo 

é o crescimento do uso do citado fenômeno dos memes, que se caracteriza, como já dito, 

pela repetição de forma espontânea. 

 

2. O EFEITO TRANSMIDIÁTICO DOS MEMES NAS REDES SOCIAIS E 

NA TELEVISÃO 

 

Com a internet o que antes só podia ser feito presencialmente, como pagar uma 

conta, comprar um objeto, ou até mesmo conversar com alguém, passou a ser feito dentro 

de casa, sem locomoção alguma, simplesmente com um clique. A partir de então, as 

relações humanas tem se tornado relações virtualizadas, onde está presente a midiatização.  

 Com as novas tecnologias e as possibilidades de produzir conteúdos em diferentes 

plataformas, vivemos um período de convergência através da circulação de conteúdos em 

vários suportes midiáticos. E isso, tem se tornado possível através dos processos criados 

pela midiatização com a descentralização de atores e receptores. É nesse processo que é 

possível uma ideia ou meme ser caracterizado como efeito transmídia. 

Segundo Castells (2003), as novas tecnologias difundiram-se cada vez mais rápido, 

como exemplo, temos a internet que demorou apenas três anos para atingir cerca de 

sessenta milhões de pessoas, diferentemente do rádio que demorou 30 anos e a televisão 15 

anos. A velocidade e volume de informações nunca foram tão intensos, a internet passou a 

ser um dos meios revolucionários que apresenta custos cada vez mais reduzidos, onde até as 

pessoas mais carentes procuram fazer uso deste através de instituições privadas, embora 
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muitas vezes, essa procura não é feita para obtenção de conhecimento e sim de 

entretenimento.  

A velocidade do surgimento de outras mídias faz com que mídias tradicionais se 

apropriem das mais novas fazendo uso da divulgação de informações e interações dos 

espectadores que hoje também produzem informações. Não seria uma morte dos meios 

tradicionais como a televisão, mas sim um efeito transmídia. Como exemplo, temos a 

televisão que após o boom das redes sociais, também passou a apropriar o uso destas em 

seus respectivos programas como forma de interagir com o publico que também ocupa 

diferentes plataformas.  

Com isso, as práticas e experiências que a sociedade vem criando em espaços na 

internet, além da oportunidade da mídia de divulgar informações em outros suportes 

midiáticos, ocasionam o que podemos chamar de transmidiação.  

Segundo Jenkins (2009), o processo transmidiático está relacionado a convergência 

de mídias, de  forma que, “velhas e novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia 

alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor 

interagem de maneiras imprevisíveis.” 

 Com os memes, nosso assunto em questão, não é diferente. A midiatização cria 

situações que o tornam transmídia através da sua repercussão e circulação em diferentes 

redes. Jenkins (2009) relata que se o paradigma da revolução digital presumia que as novas 

mídias substituiriam as antigas, o emergente paradigma da convergência presume que novas 

e antigas mídias irão interagir de formas cada vez mais complexas. 

 É com esta convergência de mídias que nossas relações se tornam virtualizadas e a 

midiatização está, a cada dia, mais próxima do nosso cotidiano. Por isso, as nossas 

memórias, relacionamentos e desejos assumem o controle das mídias com transformações 

culturais e tecnológicas.  

Através desse ambiente midiatizado, uma história local pode ganhar espaço global 

em instantes e em diferentes suportes. Os aparatos tecnológicos muito têm contribuído para 

o crescimento desta interação entre pessoas e mídias, mesmo quando a circulação de 

conteúdo é feita em forma de humor, característica do fenômeno meme, seja o mais simples 

que for, ela pode alcançar diferentes fronteiras dependendo da participação ativa do 

público. 

É dessa maneira que, acontecimentos geralmente simples ganham novas formas e 

espaços que o tornam importantes destaques na mídia. O conceito de transmidiação baseado 
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em diferentes plataformas nos leva a pensar em uma nova forma de participação e 

colaboração do público na construção de diferentes relatos de acontecimentos. 

Diante de tal discussão, podemos analisar de que forma o meme potencializado pela 

midiatização ganha espaço e fama na rede, processo no qual o fluxo de informações 

contribui de forma decisória para seu conteúdo e repercussão. 

 

3. MEMES: A ESPONTANEIDADE GANHA FAMA NA REDE 

 

A espontaneidade tem sido a característica principal para a proliferação de memes 

na internet e em meios como a televisão. A definição de meme foi criada em 1976 pelo 

Zoólogo Richard Dawkins, no livro "O Gene Egoísta". Para Dawkins, meme era a unidade 

mínima da memória - assim como o gene é a da genética-, que se propaga entre indivíduos 

como um pacote cultural de informações.  

 Usado para descrever um conceito que se espalha via internet, o meme pode ser 

caracterizado como uma ideia, comportamento ou estilo que passa de pessoa para pessoa, 

dentro de uma cultura.  Geralmente designa um conteúdo, muitas vezes humorístico, que é 

replicado e alterado pelas pessoas que o espalham.  

Um “meme de idéia” pode ser definido como uma unidade capaz de ser 
transmitida de um cérebro para outro. O meme da teoria de Darwuin, 

portanto, é o fundamento essencial da idéia de que é compartilhado por 

todos os cérebros que a compreendem. (DAWKINS, 2001 apud 
RECUERO, 2009) 

 

Com os memes, as pessoas têm conseguido destaque na mídia, fato que antes era 

difícil. Esse fenômeno está inserido na cultura midiática, definida por Lima (2001) apoiada 

nos estudos de Santaella (2003) e Kellner (2001), “por uma série de transformações no 

âmbito cultural devido, principalmente, ao desenvolvimento dessas novas tecnologias 

midiáticas que conferem mais autonomia aos indivíduos”. 

Não existe um padrão para os memes, a essência destes está na possibilidade de 

qualquer pessoa criar uma ideia com destaque para a espontaneidade. Na maioria das vezes, 

essas são compostas por expressões espontâneas do dia a dia, seja uma música, frase, 

comportamento, imagens, entre outros. A partir da fama que o meme tem, ele pode ter 

outras imitações de pessoas que também procuram fazer parte deste fenômeno. 
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O estudo da difusão de informações relacionado ao estudo dos memes mostra que 

uma história nunca é contada do mesmo modo, ela tem a capacidade de mutação. Para 

entender de que forma uma idéia sobrevive, como ela é passada de pessoa a pessoa e que 

tipo de idéia desaparece no espaço, Recuero (2009) a partir da perspectiva de Dawinks 

(1979) e Blackmore (1999) aponta alguns fatores como características essenciais para 

sobrevivência dos memes: a longevidade, a fecundidade e a fidelidade das cópias. 

A longevidade se refere à capacidade do meme de permanecer no tempo, elas 

podem ser persistentes, quando permanecem sendo replicados por muito tempo ou voláteis, 

quando tem um curto período de vida. Quanto à fecundidade, que tem como característica a 

capacidade de criar cópias, os memes podem ser epidêmicos quando se espalham por várias 

redes em forma de epidemia ou quando são espalhados por grupos menores chamados de 

fecundos.  

Já em relação à fidelidade da cópia, quando é vista a capacidade de gerar cópias com 

maior semelhança da original, os memes podem atuar como replicadores, quando 

apresentam uma alta fidelidade a cópia original; em segundo como metamórficos, onde são 

totalmente alterados e reinterpretados enquanto passados adiante; e por último, como 

miméticos, onde mesmo sofrendo mutações, sua estrutura permanece a mesma e facilmente 

são vistas como imitações. Além disso, os memes podem ter alcance global quando são 

atingidas conexões distantes ou alcance local, restritos a uma determinada vizinhança. 

No processo de divulgação, o caminho do meme que não constitui uma fórmula a 

ser repetida de forma voluntária, pode ser entendido pelo numero de nós ou conexões feitas 

por indivíduos que assumem o papel de atores sociais nas redes. Impulsionados pelo desejo 

de interagir no ciberespaço e replicar informações, esses atores trabalham em busca do 

capital social na rede.  

 

4. CAPITAL SOCIAL NOS MEMES E MEDIAÇÃO NA TELEVISÃO 

 

Ao proporcionar uma maior participação e um maior controle das informações que 

circulam na rede social, seja no Facebook ou Twitter, destaques de nosso estudo, a internet 

possibilita ao indivíduo ou ator, um gerenciamento, mobilização e controle de conteúdos 

que são de seu interesse e constituem o capital social, o qual está ligado à relevância e 

especialidade da informação para grupos na rede.  
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Com os memes, este valor social na rede tem sido almejado por muitos devido o seu 

poder de divulgação na internet, de forma que, cada um carrega o seu valor cultural de 

acordo com diferentes ambientes. Segundo Recuero (2009), “apesar de significar qualquer 

pedaço de cultura que se espalha, na internet o meme se potencializa.” 

Do mesmo modo que na internet, o indivíduo procura proliferar novas informações 

nas redes sociais como forma de ter valor na contribuição de tal informação, na televisão 

isso também é perceptível. O destaque de um conteúdo transmitido pode criar no indivíduo 

a necessidade de replicar essa informação. Mas para isso, ele busca novas redes como 

forma de expandir a informação, o que contribui no seu capital social.  

A partir disso, a televisão que apresenta características como meio massivo, ao 

alcançar diferentes e diversos públicos, por ser intimista, dispersiva e seletiva, agora passa a 

viver uma fase de transformação. Portanto, quando ocorre o surgimento de uma nova 

tecnologia, ocorre também um processo de adaptação a esse novo meio. Como as novas 

mídias passam a coexistir com as já existentes, que não são abandonadas, muitas vezes 

ocorre a apropriação de algumas características de um meio por outro. Assim, tanto a 

internet incorporou elementos peculiares à televisão, como a televisão o fez em relação à 

internet. Exemplo disto são os programas de TV que dão espaço para divulgação de memes, 

como forma de também ter valor para determinado grupo colaborando para o seu capital 

social. 

O espaço que é dado em programas de televisão para acontecimentos na internet 

implicam mudanças nos modos como os valores são construídos e moldados, visto que a 

motivação dos usuários em espalhar memes relacionado ao capital social é associado ao 

valor de grupo. 

Memes são relacionados, assim, a dois tipos de capital social dentro da 

proposta de Bertolini e Bravo (2001): o relacional, que é voltado para os 

memes cujo valor está na sociabilidade da rede que o difunde na 
complexificação dos laços sociais e, mesmo, na ampliação da rede; e o 

cognitivo, que é relacionado ao valor da informação do que circula na 

rede. (BERTOLINI E BRAVO, 2001 apud RECUERO, 2009) 

 

O destaque que um meme possui pode ser justificado além da espontaneidade, pela 

vontade das pessoas em construir sua reputação na rede através da popularidade e 

visibilidade que ganham por meio de interações que o mantém no ciberespaço. Com isso, 

baseado no valor contido na divulgação de informações, as publicações são feitas de forma 

não aleatória. 
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5. REDES SOCIAIS E TV: A CONSTRUÇÃO E A REPERCUSSÃO DO 

MEME “MENOS LUIZA QUE ESTÁ NO CANADÁ” 

 

Tudo começou no mês de janeiro de 2012, através de um comercial de TV referente 

a um condomínio de luxo no estado da Paraíba, em que um colunista social paraibano 

resolveu gravar um comercial ao lado de sua família para mostrar a felicidade de 

recomendar a venda do empreendimento em destaque. Porém, através deste ele decidiu 

registrar a falta da filha que não estava ali no momento da gravação e sim, no Canadá, 

soando a seguinte frase: “Eu fiz questão de reunir toda minha família, menos Luiza que está 

no Canadá”. 
4
 

Além de citar a falta da filha, Luiza também foi lembrada por uma fotografia 

colocada próximo a cadeira do pai. O comentário referente à filha que está no Canadá feito 

pelo colunista, logo em alguns minutos após a veiculação do comercial na TV, passou a ser 

comentada de forma ironizada nas redes sociais, com destaque para o Twitter e Facebook.   

Todo mundo passou a querer entender a explicação da frase “Menos Luiza que está 

no Canadá” ser a tão comentada nos Trends Topics, local que mantém em destaque os 

assuntos mais comentados do momento no Twitter. O fato foi ganhando aos poucos 

repercussão nacional, todo mundo passou a associar o bordão até em relações cotidianas e 

de interesses individuais, como podemos ver na publicação abaixo.  

 

Figura1: usuário fazendo menção a Luiza em situação do próprio dia a dia. 

Fonte: www. twitter.com/gdeguis 

 

Ganhando espaço também em outras redes como o Facebook, “Menos Luiza que 

está no Canadá” foi curtida, compartilhada e comentada por diversos usuários da rede que 

ironizavam a frase vista por muitos até como ato de esnobismo do pai da estudante, onde 

páginas e perfis foram criados fazendo referência ao assunto. 

                                                
4 O comercial pode ser visualizado no endereço: http://www.youtube.com/watch?v=BVxcWbh9HWE 
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Figura 2: Página criada por usuários na rede Facebook 

Fonte: https://www.facebook.com/menosaluizaqueestanocanada 

 

Mas não foi só nas redes sociais que o bordão se tornou vírus, vídeos de caráter 

humorístico foram produzidos e a frase também foi anunciada em shows de artistas como 

Lenine, Chiclete com Banana e Jorge Aragão. A TV ao ver tal repercussão na internet 

também se apropriou do fato como pauta para os seus programas. Mas cadê a Luiza? A 

estudante que estava fazendo intercâmbio no Canadá teve que voltar às pressas para o 

Brasil, mediante o sucesso e proporção que o caso tomou.  

A volta de Luiza foi espetacularizada em redes de televisão, a exemplo da Rede 

Record que comprou o direito de transmitir sua chegada. Já a concorrente Rede Globo abriu 

espaço em seu jornal matinal intitulado “Bom dia Brasil” com uma matéria dando destaque 

a volta de Luiza e o que ela estava achando de toda essa repercussão. A estudante, surpresa 

com a dimensão do caso também participou de outros programas como o Jornal Hoje da 

mesma emissora, como também de programas de entretenimento de outras redes, a exemplo 

do programa da Eliana exibido no SBT.  

 Na maioria dos programas, a família de Luiza também estava presente para falar 

sobre o assunto, como tudo tinha começado e o que eles estavam achando disso. Ao chegar 

na Paraíba, Luiza participou do telejornal da TV Cabo Branco, também afiliada da Rede 

Globo em João Pessoa, capital paraibana.  

https://www.facebook.com/menosaluizaqueestanocanada
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Por que uma frase teve tanta repercursão em rede nacional? Isso vem explicar as 

relações virtualizadas propostas pela midiatização e que possibilitam um meme ganhar 

destaque também através do efeito transmídia. Tudo se deve ao espaço que a sociedade deu 

para isso, a partir do momento que alguém tomou essa situação e jogou na rede, mesmo que 

de forma ironizada, mas propiciando a replicação e compartilhamentos de muitos usuários.  

É a midiatização que permite que um fato ocorrido na capital paraibana alcance um 

nível mundial. Observamos que uma mídia, ao se apoiar em outra nesse caso passou a 

atribuir características em busca de divulgar o assunto que estava sendo considerado o 

sucesso do momento. Não é o comercial em si que pode ser chamado de meme, mas a 

proporção viral que este tomou na rede.  

Com “Menos Luiza que está no Canadá” percebemos um exemplo de cultura 

participativa, na qual produtores e consumidores agora são considerados participantes, 

interagindo de acordo com novas idéias.  

Recuero (2009) ao relatar as características de sobrevivência dos memes 

anteriormente discutidas, nos permite perceber que em “Menos Luiza que está no Canadá”, 

existe uma longevidade, pois o meme conseguiu se manter por vários meses. E hoje, seis 

meses depois do fato, observamos que ele ainda é relembrado por alguns usuários, mesmo 

que em menor quantidade. Quanto à fecundidade, este meme também apresentou o caráter 

epidêmico pelo fato de se espalhar em várias redes, sofrendo mutações, imitações e 

atingindo conexões globais e distantes.  

Mais do que uma simples frase, o meme em questão é propulsor de outras relações 

virtualizadas por meio da midiatização, sendo que este pode ser comentando tanto on line 

quanto offline. Retwittar, curtir, compartilhar ou comentar esse caso fez com que, cada 

indivíduo também colaborasse para a construção do seu capital social na rede.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com as novas tecnologias, a velocidade e volume de informações nunca foram tão 

intensos. A proporção que um simples fato pode tomar na atualidade em que vivemos nos 

leva a pensar em uma nova sociedade midiatizada. Com o processo da midiatização, 

marcado pelo uso dos aparatos tecnológicos, na medida em que a informação pode ser 

publicada em qualquer parte do mundo e já ter repercussão em poucos instantes, é 
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perceptível a vontade das pessoas em fazer parte da rede, nem que seja reproduzindo o que 

já existe.  

 No exemplo de nosso estudo, quando analisamos o caso “Menos Luiza que está no 

Canadá”, constituído em meme ao assumir valor replicado e alterado pelas pessoas que o 

espalham, podemos ver novas formas de atuação social potencializada pela ambiência 

midiatizada. Dessa forma, afirmamos o que Fausto Neto (2005) diz “com a midiatização, a 

comunicação deixa de ser problema dos meios e passa a ser problema da sociedade”. 

As mídias tradicionais, ao discutir e veicular informações tem a cada dia, destinado 

espaço para o que a sociedade está discutindo em tal momento, o que está sendo repercutido 

na rede. Com isso, temos o processo transmídia, aqui discutido quando uma mídia se 

apropria em outra, havendo também uma ligação entre mídias tradicionais e novas mídias, 

as quais podemos caracterizar a televisão e as redes sociais, respectivamente. 

O modelo comunicacional de emissor e receptor vem cada vez mais se esmiuçando 

no ciberespaço. Fica cada vez mais difícil diagnosticar o papel destes na rede, onde ocorre 

uma descentralização dos pólos em questão. Atualmente, o consumidor produz, o produtor 

consome e vice e versa.  

Os três fatores destacados por Nicolau (2012) como fator humanológico, fator 

tecnológico e mercadológico, nos permite entender a midiatização como processo de 

crescente necessidade das pessoas em compartilhas idéias e pensamentos, mesmo quando 

isso não é feito de forma voluntária.   

As nossas relações humanas hoje se tornam relações virtualizadas. O fato de uma 

frase que saiu de um comercial de TV, ganhou repercurssão na internet e em seguida, 

voltou a ter destaque na TV como também em programas de Rádio, Jornais e Revistas, nos 

faz acreditar que não existe mais um ditador do que merece ser veiculado. As novas formas 

de interação potencializadas pela tecnomediação presente na midiatização atinge os mais 

diversos campos sociais, e agora, todo o sentido está voltado para o que a sociedade acha 

que merece ser destaque. A convergência ultrapassa os meios e passa a ocorrer na interação 

dos célebres atores sociais. 
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