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1. RESUMO 

O jornalismo sempre visou à transmissão dos fatos para a população. Filtrados e 

editados, no dia seguinte tudo estava impresso nas mãos dos leitores ou na mais 

rápida das hipóteses no noticiário televisivo noturno. No entanto, através da ampla 

difusão de câmeras fotográficas e filmadoras entre a população, a presença do 

jornalista, em muitos casos, se dá após a ocorrência dos fatos e, o profissional fica 

pautado por fotos amadoras ou transmissões ao vivo através da Internet. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Com a possibilidade de enviar qualquer imagem ou vídeo em tempo real para a 

Rede Mundial de Computadores, qualquer cidadão munido de um aparelho celular 

ou tablet com acesso banda larga à Internet, deixa de ser um mero receptor de 

informações e torna-se um emissor dos fatos que o rodeiam. 

Segundo Ferreira (2012), a popularização da fotografia através dos aparelhos 

tecnológicos, proporcionou uma cobertura dos fatos nunca vista antes. Exemplos 

disso estão na chamada primavera árabe e nas manifestações populares em 

diversas cidades brasileiras. 

 

3. OBJETIVOS 

Verificar como a Internet influencia na transmissão e recepção das informações em 

um tempo diferente da mídia tradicional. Observar como os “novos jornalistas” 

averiguam e transmitem os fatos com valor notícia. 

 

4. METODOLOGIA 

Após o levantamento bibliográfico acerca da internet e mídias sociais, foram 

selecionados artigos em jornais e revistas com textos e análises do fenômeno Mídia 

N.I.N.J.A . Estão programadas entrevistas com participantes deste movimento e com 

jornalistas profissionais para entender a visão deles acerca dessa nova forma de 

divulgar as informações. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Com o crescimento de acesso à banda-larga móvel, o jornalismo-cidadão 

ganhou espaço na sociedade. Assim, nasce um novo universo informativo. “Como a 
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difusão da máquina impressora no ocidente criou o que Mcluhan chamou de a 

“galáxia de Gutenberg”, ingressamos agora num novo mundo de comunicação: a 

“galáxia da internet”. (CASTELLS, 2003, p.8 apud TERRA, SALLES 2013, p.2). Essa 

galáxia é o ciberespaço, o que segundo Lévy (1999), significa um lugar democrático 

com base em uma comunicação interativa em uma rede global.  

Com isso, surge um novo tipo de jornalista. Sem formação acadêmica e 

sem pertencer a qualquer grupo de comunicação tradicional, eles dominam a cena 

noticiosa na atualidade e estão no local dos fatos antes mesmo da própria imprensa. 

O fenômeno da presença cotidiana deste jornalista-cidadão no desenrolar 

fatos torna a transmissão mais real e coloca o receptor dentro da cena, uma vez que 

não há qualquer edição com transmissão em tempo real. 

As imagens captadas por um telefone celular, por exemplo, são percebidas 
como mais autênticas, como mais verdadeiras [...] São autênticas porque 
foram capturadas por pessoas que estiveram na cena, que participaram ou 
vivenciaram o acontecimento e não por profissionais que estavam a espera 
do desenrolar dos eventos. (FERREIRA, 2012, p. 8) 

As redes sociais propiciaram um jornalismo sui generis.  Indivíduos, 

mesmo sem qualquer conhecimento propedêutico, produzem e enviam informações 

em tempo real para a Internet através de seus telefones celulares. Um caso típico foi 

a chamada “Primavera Árabe”, na qual segundo Coscelli (2011), as imagens dos 

confrontos das guerras civis só se tornaram conhecidas graças aos opositores dos 

governos que filmavam tudo com celulares. 

No Brasil, o embate entre o jornalismo tradicional e este novo estilo 

ganhou uma característica própria. Enquanto a mídia convencional mantinha-se 

distante dos fatos, os próprios manifestantes decidiram exibir os fatos segundo sua 

própria ótica. Nasce assim, na Internet, os fenômenos Pós-Tv e a Mídia NINJA. 

 
Como uma alternativa, alguns dos protestantes iniciaram, eles próprios, a 
cobertura das manifestações, distribuindo suas reportagens através das 
mídias sociais. Um grupo, chamado N.I.N.J.A., sigla em português para 
Narrativas Independentes Jornalismo e Ação, circulou pelas ruas com 
smartphones, câmeras e um gerador preso a um carrinho de supermercado 
– um estúdio improvisado.(NEUMAN; ROMERO, 2013)

1
 

 

                                                           
1
 Tradução livre do original: As an alternative, some protesters have begun covering the demonstrations 

themselves, distributing their reports though social media. One group, called N.I.N.J.A., a Portuguese acronym 

for Independent Journalism and Action Narratives, has been circulating through the streets with smartphones, 

cameras and a generator held in a supermarket cart — a makeshift, roving production. studio. 
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Este estilo de jornalismo transmite fatos que a própria grande mídia ainda 

não possuía. “O polêmico Marcelo Rezende, da TV Record, pediu várias vezes ao 

vivo: ‘Alguém me diga o que está acontecendo, tenho a imagem do helicóptero mas 

não sei o que está ocorrendo na rua’.(CASTILHO, 2013) 

Para Persichetti (2006), inexistem problemas no jornalista-cidadão. “Mas a 

notícia quente, o fato, pode muito bem ser transmitido por um amador. Quem se 

insurge contra isso ou está de má fé ou é incompetente.” (PERSICHETTI, 2006, p. 

188). 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A Internet 2.0 se afirma cada vez mais como uma nova ferramenta a serviço da 

transmissão dos fatos. Não há necessidade de esperar o noticiário para se informar; 

tudo está em tempo real nas telas de computadores, celulares e tablets. 
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