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RESUMO 
 
 

O projeto se baseia em analisar o embate constantemente travado no jornalismo 
contemporâneo: imprensa tradicional (noticiários e jornais consagrados) versus a imprensa 
alternativa (notícias trazidas em tempo real por pessoas comuns nas redes sociais ou apenas 
não vinculadas a nenhuma grande empresa). Entretanto, para entender essa guerra jornalística 
atual, o projeto analisa as diversas transformações ocorridas na literatura e na escrita ao longo 
da história, desde os livros manuscritos por monges na Idade Média, passando pela imprensa 
de Gutemberg, pela revolução digital, pela veracidade das notícias que circulam mundo afora; 
assim, visando entender se essa extrema preocupação com as novas mídias e seu impacto na 
proliferação de conhecimento é de fato justificável, ou mero reacionarismo por parte de uma 
população mais conservadora nesse sentido. É importante estudar o tema por abranger 
diversos caminhos: a veracidade das notícias vinculadas, seja por mídias novas ou tradicionais, 
de modo a entender a existência ou não de uma censura ou de uma alienação por parte da 
população; entender se o medo diante da evolução das tecnologias e, por consequência, das 
mídias, é compreensível ou apenas exagerado; perceber que esta „‟batalha‟‟ não é a primeira 
ocorrida entre dois „‟sistemas‟‟ de escrita ou literatura, se analisarmos a história; para entender 
o rumo do jornalismo dos dias de hoje. Justifica-se, ainda mais, o tema pelo período político: é 
crucial ligar a situação jornalística à situação política atualmente vivida de intensos protestos 
pelo país, copa do mundo, eleições presidenciais e Comissões Parlamentares de Inquérito 
(CPIs) em Brasília; levado isso em conta, faz-se um paralelo com a capacidade de senso 
crítico, nacionalista ou alienado da população. O grupo, por meio de inúmeras leituras a 
respeito do tema, debates, pesquisas práticas com os alunos e palestras concluiu que a Mídia 
NINJA, (sigla para Narrativas Independentes Jornalismo e Ação), traz a vontade de afastar a 
opinião de uma aristocracia cada vez mais distante da realidade brasileira e aproximá-la da 
população; aqui ressurge a ideia do conhecimento construído em rede, não só pelo auxílio do 
uso da internet, mas por unir diversas visões numa informação mais plural; trata-se de um 
veículo de informação eficiente, que está se tornando um grande concorrente do jornalismo 
clássico, sendo que esse confronto entre ambos se dá pela indústria de comunicação temer 
que em algum momento os investidores descubram o potencial dos ninjas, e outro fator que 
reforça essa luta é a disputa pelas verbas públicas. Esses dois trabalhos jornalísticos devem 
ser avaliados pela qualidade das notícias. Como estamos vivendo na era digital, há um 
crescimento explosivo de fontes publicadas nas redes, por isso é preciso garantir, checando os 
fatos e contextos, com uma visão mais criteriosa e específica. Os “ninjas” conseguiram fazer 
algo extremamente importante para nossa nação, com poucos recursos, atraindo a confiança 
dos brasileiros, pois o jornalismo independente dá a voz a quem não tem, ou seja, à sociedade. 
Os meios informativos precisam assumir o dever que é exercer a ética do jornalismo. Dar 
espaço e incentivar, deixando o público refletir e ter a capacidade de julgar com consciência 
própria, interpretando questões do país e do mundo, sem nenhuma manipulação midiática, 
cultural ou política. Por fim, com base nas fontes pesquisadas, confirma-se a hipótese inicial: 
ambos os métodos de difusão da informação podem e deverão conviver paralelamente, 
eventualmente concordando e discordando com relação a certos fatos e versões; o único 
porém vem com o fato de que a mídia tradicional, com a função de conseguir acompanhar as 
metamorfoses pelas quais passa a mídia contemporânea, terá a árdua tarefa de modificar 
algumas de suas bases e se adaptar ao novo conhecimento formado em rede. 


