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Resumo 

 

Com a internet, os processos de atribuição de significado tornam-se mais intensos e difusos, 

e as comunidades interpretativas passam a independer da posição espaço-temporal de seus 

membros. A tecnologia permitiu a promoção de conexões transplanetárias e suprarregionais 

de forma simples e barata. Ao comentar o impacto das redes sociais na distribuição de 

notícias sobre o terremoto no Haiti em 2010 e os protestos ocorridos em 2013 no Brasil, 

este ensaio avalia que a tecnologia gerou mudanças significativas nos padrões e culturas de 

consumo de notícias, uma vez que: (1) Consumidores de notícias também as produzem; (2) 

As redes sociais são usadas para filtrar, catalisar e validar informação; (3) Em um ambiente 

globalizado, a notícia local pode ser consumida sob lógica estrangeira; (4) A difusão 

mundial não anula a apropriação “localizada” de conteúdo. 
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Globalização e consumo de notícias: novos padrões e culturas 

Bird (2011:491) considera o consumo de notícias como fenômenos sociais - interagindo, 

indivíduos atribuem significado ao entorno físico e percebido, o que os possibilita 

questionar dada realidade. Com a criação da internet, estes processos tornaram-se mais 

intensos e difusos pois, ao identificar divergências e interesses comuns, constituem 

comunidades interpretativas em diferentes níveis de intimidade, independendo de sua 

posição espaço-temporal. Assim, confirmam-se as previsões de Scholte (2005) no que tange 

a obtenção de uma consciência global: a tecnologia viabiliza conexões transplanetárias e 

supraterritoriais, o que, por sua vez, implica em transformações nos padrões e culturas do 

consumo de notícias. Em outras palavras, a internet tem permitido que se perceba o planeta 

como um único lugar social, onde a interatividade não tem mais limitações geográficas, 
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onde os habitantes do globo terrestre não se percebem uns aos outros como estranhos, 

“definindo a humanidade e a terra como uma só coisa” (SCHOLTE, 2013). Percepção que 

influencia a produção e o consumo de informação, não só pela via do acesso, mas também 

desencadeia um processo de identificação global com as diferentes matrizes culturais, 

aproxima os internautas, torna todos membros da mesma humanidade una. 

Inicialmente, avalia-se a distribuição de notícias a respeito dos protestos realizados no 

Brasil. É possível verificar que as redes sociais foram usadas para filtrar, catalisar e validar 

informações. Mais do que isso, as redes sociais incluíram as manifestações na agenda 

midiática nacional. Partiu-se da premissa que, em um contexto global, isso poderia 

significar que notícias locais podem ser acessadas internacionalmente e, portanto, 

interpretadas sob uma lente não-brasileira. Também presumiu-se que esta difusão, em nível 

mundial, não exclui apropriação local da mensagem. 

 

A perspectiva social do consumo de notícias - o perfil brasileiro 

Embora não haja uma forma clara de discriminação do público ou, de fato, explorar a 

relação direta entre estas características e o conteúdo da notícia, alguns dados úteis foram 

coletados pelo IBGE (2013). A pesquisa revela que o uso da internet - e, portanto, o 

consumo de notícias online - está intimamente relacionado à classe social. Em parte, isso 

pode explicar, também, a abordagem mais crítica à notícia, em relação àquela obtida via 

rádio ou televisão aberta. Os internautas brasileiros são jovens (mais de 70% dos 

adolescentes entre 15 e 19 anos usam a internet regularmente), têm educação formal 

(inclusão digital é diretamente proporcional aos anos de estudo) e residem principalmente 

nas regiões mais desenvolvidas do país, onde há melhor disponibilidade de infra-estrutura 

(Centro-Oeste, Sul e Sudeste). As mulheres representam mais da metade do tráfego da 

internet, e há duas vezes mais usuários brancos do que negros/pardos. 

Apesar de ainda ser um país com baixa alfabetização funcional, o Brasil possui alta 

penetração de internet. A plataforma permite que a informação seja narrada oralmente, com 

o apoio visual. Ao mesmo tempo, assinar grandes jornais ou canais de notícias ainda desafia 

a parcela plenamente alfabetizada da sociedade. Em termos financeiros, as assinaturas 

podem comprometer até 10% da renda para aqueles que ganham salário mínimo - mais de 

um terço da população. Entretanto, aparelhos equipados com tecnologia 3G
4
, LAN houses

5
, 

                                                 
4O estudo E.Life aponta que 53,9% dos usuários de internet fazem uso desta forma de acesso. 
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etc., tornaram-se uma alternativa viável de acessar cultura e informação, para uma 

quantidade considerável da população. O censo do IBGE apontou que 47% dos brasileiros 

possuem alguma forma de acesso à internet - quase 94 milhões de pessoas. 

Estipulado o contexto, as observações seguintes referem-se à amostra constituída de 

matérias postadas entre junho e agosto de 2013 nas páginas do Facebook dos jornais 

tradicionais O Globo
6
 e Folha de São Paulo

7
, e os canais alternativos de notícias on-line 

Mídia Ninja
8
, Pragmatismo Político

9
 e PosTV

10
. Como delimitador,  foram considerados 

apenas posts sobre os protestos que ocorreram no país, especificamente os das capitais 

Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Distrito Federal. 

 

Influências tecnológicas no consumo de notícias 

Esta é, certamente, a era da informação instantânea. Notícias estão disponíveis quase em 

tempo real, no momento em que as agências de notícias e os meios de comunicação 

realizam a cobertura de acontecimentos ou fatos, transmitindo ao vivo para todo o mundo. 

Conectividade oferece, como princípio, acesso incondicional e democratização da 

informação. 

Cabe, primeiro, olhar como as redes sociais funcionam enquanto filtro para o consumo de 

notícias. Houve a mudança de cenário - a enorme quantidade de informações disponíveis 24 

horas, 7 dias por semana, implicam na demanda por filtragem de informação. Inicialmente, 

leitores filtravam o acesso a conteúdos ao escolher, em primeiro lugar, os meios de 

comunicação, e, em segundo, a editoria ou programa. A gama de opções disponíveis era 

menor e determinada por delimitações físicas, tais como o espaço disponível (número de 

caracteres, duração da transmissão, etc.) e o tempo necessário para a produção de notícias 

(impressão na gráfica, distribuição). Com a horizontalização do acesso e gratuidade, o 

                                                                                                                                                     
5LAN houses são o equivalente brasileiro do sul-coreano PC Bang. Nessas lojas / escritórios, as pessoas podem alugar 

acesso à Internet através de uma rede local, por um curto período de tempo. O formato era particularmente popular antes 

de redes sem fio são amplamente disponíveis, no final de 1990. Versões públicas (grátis) de estes ainda são oferecidos em 

postos de atendimento do governo, para aqueles que não têm computadores pessoais. 

 
6https://www.facebook.com/jornaloglobo 

 
7https://www.facebook.com/folhadesp 

 
8https://www.facebook.com/midiaNINJA 

 
9https://www.facebook.com/PragmatismoPolitico 

 
10https://www.facebook.com/canalpostv 
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próprio público pôde buscar novas fontes de informação, assumindo a responsabilidade de 

avaliar sua relevância conforme gostos e necessidades pessoais. 

As comunidades interpretativas compreendem que indivíduos de valores/gostos/demandas 

similares tendem a formar grupos e redes. Assim, números como os levantados pelo estudo 

E.Life (2013) ganham relevância. Segundo ele, 52% dos internautas brasileiros 

compartilham notícias através das redes sociais. Embora jornais e estações tradicionais 

ainda moldem a agenda pública, estes já não compõem uma voz hegemônica. Blogs, listas 

de RSS e redes sociais são vozes dissonantes ou complementares, ajudando a engajar 

indivíduos a outros assuntos, e em relações interpessoais. 

Portanto, o segundo argumento é que o uso de redes sociais funciona como catalisador para 

o consumo de notícias. O caso brasileiro mostra que agenda setting pode ocorrer em 

paralelo com meios de comunicação tradicionais. A mobilização nacional organizada e 

discutida nas redes sociais, enquanto ausente dos principais jornais e estações de televisão, 

é talvez o melhor exemplo disso. 

Assim como apresentado pelo Relatório Reuters de 2013, uma breve observação das seções 

de comentário reforça a percepção de que a forma como os indivíduos comentam notícias 

também mudou. Comentários sobre as peças analisadas mostraram expressões mais 

agressivas ou diretas do que aqueles que seriam de se esperar em situações de contato 

pessoal, possivelmente devido à falsa percepção de anonimato na internet. 

Vale destacar que essa relação dos internautas com as notícias e com os produtores de 

informação tem afetado, além da própria relação dos meios com suas audiências, a duração 

da notícia na agenda midiática. A cobertura de eventos como os que colocamos em análise 

ganha ou perde relevância a partir da resposta que provoca. Observamos que são raras as 

manifestações nos comentários de notícias em que os internautas buscam conhecer 

integralmente os fatos relatados. O que se evidencia, pelo contrário, é a expressão de 

opiniões anteriores ao acontecimento, uma tendência a procurar reforçar os conceitos 

anteriormente definidos. Não verificamos, nos comentários em questão, a disposição dos 

consumidores (prossumidores) em formar ou reformular conceitos sobre os fatos relatados. 

Tal disposição parece estar ainda relacionada ao consumo tradicional de informação (rádio, 

jornal impresso e, especialmente, na televisão). 

Se aceitamos que a internet permite que comunidades deixem de ser definidas apenas pela 

proximidade geográfica, mas por crenças comuns, os indivíduos podem revelar abertamente 

suas opiniões, mas elas serão sempre semelhantes a dos demais. Fica claro nos conteúdos 
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em análise, que os usuários ficam mais à vontade para comentar quando sua opinião segue a 

maioria. Em geral, os comentários respeitam a ideia hegemônica e corroboram, como já 

afirmamos anteriormente, com conceitos previamente estabelecidos. Para Manuel Castells 

(2009), a internet promove uma auto-comunicação de massas, reconfigura o fluxo de 

informação, frente a mídia tradicional. Mas apesar da evidente diferença, tanto no alcance, 

quanto na forma de interação da informação com o leitor, essa constatação parece uma nova 

espiral do silêncio. 

Noelle-Neumann, ainda em 1972, já falava a respeito da onipresença da mídia, “eficiente, 

modificadora e formadora de opinião a respeito da realidade” (HOHLFELDT, 1998, p. 37). 

Afirmava que a veiculação midiática massiva, especialmente na televisão, causava um 

processo gradual de negociação entre o que é consenso social e o que é tido como 

convicção individual, influindo na consolidação da opinião. Ela observou, segundo 

Hohlfeldt, que decorria disso um processo de reprodução da opinião agendada 

midiaticamente em espiral crescente, determinando a percepção dos alemães sobre a 

Alemanha dos anos 70. 

Apesar da evidente diferença para o atual consumo online de notícias, a espiral que é 

fundamentada no receio da sociedade do século XX em ser discriminada por sustentar 

opinião divergente, parece se repetir em alguma medida na internet. A principal diferença 

reside na característica dialógica das novas mídias, ou seja, na característica de produtor-

consumidor que a audiência assume, que mesmo participando mais ativamente do processo 

comunicativo, ainda reproduz concepções e conceitos que lhes parecem hegemônicos. 

Agora se trata menos do receio ou temor de sofrer exclusão ou causar confronto, e mais de 

reafirmar formas sociais em transformação. 

Portanto, as opiniões expressadas, mesmo que não sensatas ou éticas, se apresentam como 

senso comum. Mesmo assim, ou apesar disso, ao contrário da espiral silenciosa, a nova 

espiral parece assumir todo o risco de exclusão/confronto, característica que levou a mídia 

tradicional a assumir a dimensão das manifestações de 2013. O agendamento tardio das 

manifestações na televisão brasileira, aliás, aconteceu quando as redes sociais atraíram a 

atenção internacional, resultando o sentimento de comunhão, em acordo com as percepções 

de Scholte (2005) quanto às conexões transplanetárias. 

A reverberação das informações nas redes de relacionamento reforça essa característica do 

consumo em espiral silenciosa. Os mecanismos de influência da mídia sobre o público, 

descritos pela espiral do silêncio, reiteram essa posição na era da informação instantânea: 1) 
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excesso de exposição; 2) semelhança na produção e veiculação e 3) onipresença crescente 

dos meios. Reunidas, essas características se potencializaram com a convergência da 

produção midiática, permitindo a dupla influência: dos meios sobre o público e do público 

sobre os meios. Essa característica que obrigou a televisão brasileira a lançar mão de sua 

própria agenda e mergulhar nas manifestações. 

Por último, existe outra característica possível de observar no consumo de notícias online. 

Agora, é possível ao público checar as informações que lhe são apresentadas. Discrepâncias 

entre as informações fornecidas pelos meios de comunicação tradicionais e 

testemunhos/depoimentos, distribuídos através de redes sociais, resultou resultaram em 

perda de credibilidade por algumas empresas de mídia perante seu público. Especificamente 

em relação à cobertura dos protestos, desenvolvimentos interessantes foram observados. 

Durante duas semanas de manifestações contínuas, os principais canais de televisão 

prosseguiram com a habitual programação de teledramaturgia, e com relativamente pouca 

menção a estas em seus programas noticiosos. Um caso pitoresco foi a solução encontrada 

pelos manifestantes em relação à dada omissão dos protestos nos programas noticiosos 

nacionais da TV Globo. Para forçar a empresa a transmitir informações, centenas de 

pessoas fizeram uso de lasers para interferir com a apresentação ao vivo do principal 

telejornal de São Paulo
11

. Na próxima edição, a emissora substituiu o vidro com vista 

panorâmica sobre a região Marginal Pinheiros para um cenário digital, usando chroma-key. 

A ação reflete a movimentação online e sua interferência direta na mídia tradicional. Os 

manifestantes, já frustrados com a (falta de) cobertura, fizeram uso da internet como espaço 

para criticar também a mídia, acusada de manter o público desinformado. Uma vez 

comprometida a confiança nesta, fontes alternativas de informação aumentaram em 

popularidade. Mídia Ninja, PosTV e Pragmatismo Político cresceram exponencialmente, 

alcançando números semelhantes aos já populares canais online de entretenimento. Este 

último praticamente substituiu sua página inicial do portal, pela página do Facebook, 

enquanto acesso principal. Entre março e agosto,  experimentações em formatos de texto e 

articulação se tornam evidentes. A ligação inicial manchete/link de redirecionamento foi  

totalmente substituída por textos completos, por exemplo. 

A adesão ou não do público a determinados conteúdos (verificado a partir de ferramentas a 

exemplo do Google Analytics), bem como a interação entre internauta e veículo por meio 

de redes sociais, constitui um processo de validação. Ela se devem em grande parte à 

                                                 
11Vídeo disponível em http://www.youtube.com/watch?v=iGcSYN00slI. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=iGcSYN00slI


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu, PR – 2 a 5/9/2014 

 
 

 7 

diversidade de meios de comunicação que o público pode agora acessar (incluindo meios de 

comunicação estrangeiros), bem como o jornalismo cidadão, ou seja, aquele produzido por 

veículos comunitários ou por indivíduos. O internauta pode comparar e escolher conteúdos 

e sua forma. 

 

Acesso à cobertura estrangeira 

Os estudos de Al-Ghabban (2007) sobre as respostas multi-étnicas à notícia aprofunda 

nossa visão sobre o público globalizado. A tecnologia não só alterou a forma como as 

notícias são produzidas (como conforme será explorado na próxima parte), mas também a 

forma como elas podem ser acessadas. A disponibilidade de diferentes linhas editoriais 

torna-se ainda maior quando o público tem possui conhecimento de outras línguas. Acesso 

aos meios de comunicação de outros países expões o público às variações regionais de 

enquadramento que estão além das orientações profissionais do jornalismo. Este é o caso 

dos brasileiros. 

Como exposto anteriormente, os internautas brasileiros fazem parte de uma elite 

socioeconômica e, presumivelmente, educacional. A combinação de educação de qualidade 

com envolvimento com comunidades e culturas estrangeiras
12

 os possibilitam considerar 

como esses episódios foram retratados pelos meios de comunicação estrangeiros acessíveis 

aos brasileiros. Alguns, como The Economist, BBC e Deutsche Welle, têm versões 

nacionais em Português. 

O mapa publicado pela britânica BBC
13

 apresentou as principais cidades envolvidas, junto 

com galerias de imagens dos manifestantes e seus cartazes, além de testemunhos de leitores 

brasileiros. Para exibir a diversidade de reivindicações dos protestos, o americano New 

York Times
14

 publicou fotos de manifestantes com seus cartazes - e sua tradução. Como 

uma parte significativa da imprensa europeia, a cobertura da Deutsche Welle
15

 apontou 

críticas à FIFA e à Copa do Mundo. Uma análise mais aprofundada veio da Al-Jazeera
16

, 

que ouviu o sociólogo e editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Caccia 

                                                 
12A população do Brasil é consequência de uma série de fluxos de imigração, alguns tão recentes quanto as duas guerras 

mundiais. O país recebeu refugiados e ainda importa mão de obra da África, Ásia, Europa e no resto das Américas. 

 
13http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-23033843 

 
14http://www.nytimes.com/interactive/2013/06/21/world/americas/brazil-protest-signs.html 

 
15http://www.dw.de/one-million-protest-against-world-cup-costs-in-brazil/a-16897307 

 
16http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/2013619134555233454.html 

 

http://www.nytimes.com/interactive/2013/06/21/world/americas/brazil-protest-signs.html
http://www.dw.de/one-million-protest-against-world-cup-costs-in-brazil/a-16897307
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2013/06/2013619134555233454.html
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Bava. O veículo afirmou, ainda, que a grande mídia brasileira inicialmente caracterizou os 

manifestantes como vândalos, explicando o interesse econômico e político de algumas 

empresas na manutenção de uma abordagem maniqueísta. A imprensa internacional tentou 

explicar as causas da revolta, mostrando a magnitude dos movimentos populares, através de 

vídeos e fotografias. No entanto, as preocupações com a Copa do Mundo mantiveram-se de 

maneira bastante presente na cobertura, e as questões sociais levantadas por manifestantes 

foram relegadas ao segundo plano. 

Existe a idéia de que o conteúdo estrangeiro é adotado e integrado às percepções locais, 

enquanto elementos divergentes são dissociados ou até mesmo se desintegram em relação à 

notícia. Ao fazer isso, mídia online conecta ideias e conceitos que permitem à difusão 

global a apropriação local. Os acontecimentos são narrados per se, e o público não tem 

acesso a análises aprofundadas que poderiam gerar mais empatia e enfatizar pontos em 

comum entre o Brasil e outros países. Cabe ao leitor, não ao jornalista, escapar de narrativas 

reativas e declaratórias - deficiências comuns a uma imprensa que substitui a investigação 

autônoma e ativa, pela passividade de reproduzir press releases e matérias das produzidas 

por agências de notícia. 

De acordo com Zelizer (2008), o acesso à informação permite ao público mais 

embasamento, tornando-o responsável e comprometido. O novo contexto demanda um 

público ativo, capaz de criticar as realidades que lhe são apresentadas, dando andamento à 

suas demandas políticas  também em direção ao jornalismo em si: a busca por 

transparência, a multiplicidade de pontos de vista e posicionamentos menos 

preconceituosos torna-se mais evidente. O papel do ombudsman é enfatizado, e a opinião 

do leitor não é mais filtrada antes de se tornar pública aos demais internautas. Talvez por 

isso, zelar pela reputação torna-se cada vez mais relevante, tanto para  jornalistas e meios de 

comunicação (sejam de massa ou alternativos), quanto para as fontes. 

Assim, pode-se dizer que, em termos de globalização, as previsões de Scholte (2005) a 

respeito da consciência global se tornaram mais concretas. A tecnologia barateou e facilitou 

formas de conectar-se às demais pessoas, de maneira transplanetária e supraterritorial. 

Mesmo que eventos noticiosos ocorram em determinada posição geográfica (local), a noção 

de espaço tida pelo público sofreu alterações. Uma relação um tanto transcendental é 

estabelecida com outros, fisicamente ausentes, através de valores e opiniões comuns, com 

um sentido mais amplo da comunidade interpretativa. Não se pode dizer, no entanto, que 

empatia e solidariedade significam percepções iguais. Isso se deve, possivelmente, à 
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passividade que tomou conta das redações, como será discutido adiante. Além disso, os 

padrões de comunicação globais são consumidos em condições locais, o que pode justificar 

o motivo pelo qual comentários se distanciam do contexto original das notícias. 

 

Consequências do jornalismo cidadão e do conteúdo gerado pelo usuário (CGU) 

Os estudos clássicos de recepção observavam como a longa exposição aos meios de 

comunicação alteravam percepções do público quanto às realidades representadas. No 

entanto, eles não prevêem a intensidade e a frequência em que audiências modernas são 

expostas às notícias, nem o quanto a tecnologia viria a democratizar os processos de 

produção e distribuição. Conforme apresentado na análise anterior, a internet tornou a 

produção de notícias um processo de mão dupla. 

Isso reforça a ideia de que a tríade linear (emissor – mensagem – receptor) proposta na 

teoria do gatekeeper (Goode, 2010: 1284) já não corresponde mais, ou nunca correspondeu 

totalmente, a realidade das comunicações de massa: beira o obsoleto: 1) a mídia não é mais 

todo-poderosa em seu discurso; e 2) público não é completamente passivo ao conteúdo. 

Essas noções, nos últimos 30 anos, deixaram de ser negadas pela academia e passam a 

ocupar o centro das mediações, como anunciava Martín-Barbero (1997) quando propôs o 

deslocamento epistemológico da pesquisa em comunicação, em “Dos meios às 

mediações”.Esse  deslocamento, proposto pelos estudos culturais latino-americanos, que 

aborda a noção de “mediações comunicativas da cultura” e já não mais a primeira noção 

martín-barberiana de “mediações culturais da comunicação”, parece fornecer ferramentas 

interessantes para a reflexão do consumo digital de informação e, mais do que isso, para a 

mobilização social por meio da internet. 

Repórteres, redações e veículos se relacionam com um público mais ativo, embaçando as 

fronteiras entre as teorias de newsmaking e os estudos de recepção. Por isso, torna-se 

necessário observar referências bastante distintas, contemplando como a tecnologia agora 

permite que informações sejam coletadas, transformadas e transmitidas quase que 

instantaneamente, por profissionais e amadores, em pé de igualdade. Menores custos de 

equipamentos de alta qualidade promoveu a ascensão do jornalismo cidadão em todo o 

mundo, permitindo às pessoas comuns ir a campo. 

Quando recordamos a afirmação de Willians (1983), sobre a cultura popular, de que não é 

identificada pelo povo, mas se trata de uma construção intelectual, fica possível refletir 

esses processos como uma possibilidade de manifestação da cultura popular nas práticas 
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comunicativas das comunidades digitais. Concordamos com a afirmação de Martín-Barbero  

de que o que interessa é saber “o que é que na vida das pessoas está vivo, as motiva, as 

dinamiza, as apaixona” (in ESCOSTEGUY, 2010). Nossa hipótese é de que o conteúdo 

produzido pelos usuários na rede contém marcas dessa cultura em dispersão. Situações 

como as apresentadas em Muito Além de Cidadão Kane
17

, por exemplo, tornam-se menos 

prováveis com a ampliação de vozes distintas à dos barões da mídia
18

. A nova relação entre 

os meios de comunicação e o mundo digital - primeiro na blogosfera e, agora, por meio das 

redes sociais - fez a notícia deixar de ser unilateral. O uso de vídeos de cinegrafistas 

amadores, ; a popularização de sistemas gratuitos de gerenciamento conteúdo como  

Mambo, Joomla, Wordpress e afins, além de crowdsourcing, são bons exemplos da 

mudança no ponto de equilíbrio de poder. Com a internet, quantidade e qualidade de 

informação tornam-se viáveis ao público. Atualmente, mais partes interessadas interferem 

na produção da notícia: questões comerciais, excesso de informação e pluralismo nas fontes 

são alguns fatores que levaram à complexificação do processo de estruturação da 

reportagem Williams (2011). Em algum nível, o público consome e produz informações: 

estamos vivendo a era dos prossumidores de notícias. 

Cabe a ressalva, entretanto, de que estes indivíduos não passaram pelo treinamento 

profissionalizante responsável por desenvolver a deontologia (e ethos) jornalística. Normas 

globalmente aceitas como fundamentais à profissão - veracidade, precisão, objetividade, 

imparcialidade, equidade e accountability – podem ser, talvez justificadamente, 

abandonadas. Conteúdo produzido por prossumidores pode ser tão ou mais parcial, do que o 

produzido pela imprensa massiva. A aproximação, aqui, se dá ao jornalismo analítico ou de 

opinião. Mais do que uma versão descritiva dos fatos, há enredo construído por meio de 

uma narrativa com marcas diferentes das que constroem a informação da imprensa 

tradicional. O diferencial ético, aqui, é de que os interesses políticos, econômicos e 

ideológicos de prossumidores tendem a ser apresentados de maneira mais explícita, 

portanto, sem o intuito de “enganar” o público. 

                                                 
17O documentário britânico mostra como o maior grupo de mídia do Brasil, as organizações Globo, manipula notícias para 

influenciar a opinião pública, bem como o seu poder econômico e conexões políticas. O título refere-se a 1941, filme de 

Orson Welles. Muito Além de Cidadão Kane nunca foi ao ar no país, devido à censura pela empresa. Contudo, cópias 

clandestinas foram contrabandeados para universidades e ONGs na década de 1990. O vídeo está disponível na internet 

(http://www.youtube.com/watch?v=77TKLQ1op34). 

 
18Os principais meios de comunicação brasileiros pertencem a apenas 9 famílias: Abravanel, Bloch, Civita, Frias, Levy, 

Marinho, Mesquita, Nascimento Brito e Saad, alguns dos quais também possuem as maiores empresas de construção e 

desenvolvimento do país. O sistema de televisão pública é tecnologicamente eliminados e não é transmitida em muitas 

regiões (também, parte da programação é composta por reprises de 20 anos de idade). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=77TKLQ1op34
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Influências tecnológicas na produção amadora de conteúdo 

Como visto anteriormente, o público torna-se mais crítico à notícia. A forma atual de 

criticar o papel dos jornalistas provocou a alteração de paradigma sobre os fluxos de 

informação, de vertical para horizontal. Tendo a internet como plataforma, as mudanças de 

formato se devem-se às características do espaço interativo, e além da simplificação do 

acesso/ e publicação. Com o desenvolvimento das tecnologias de gravação, edição e 

distribuição, o grau de interação do público com os produtores de notícias também evoluiu. 

Originalmente, blogs tinham como única finalidade atuarem como diários digitais. Neles, 

jornalistas e demais pessoas, sozinhas ou em conjunto, começaram a moldar uma nova 

forma alternativa de divulgar informação. Com a criação de blogs de múltiplos autores, o 

jornalismo participativo também começou a se estruturar. O coreano OhmyNews
19

 foi, 

possivelmente, a primeira iniciativa a revolucionar a maneira com que informação poderia 

ser curada e compartilhada, fazendo com que cada internauta assumisse o papel de repórter. 

A criação de plataformas para armazenamento e canais de streaming de áudio e vídeo, junto 

com a diminuição de custos de equipamentos, foram um estímulo a mais para que o cidadão 

comum passasse a capturar e oferecer fotografias, gravações e fontes aos produtores de 

notícias. Agora, redes sociais permitem novas relações interpessoais, estabelecendo 

comunidades em ambientes digitais que, por sua vez, começam novas maneiras de interagir, 

socializar, colaborar e comprometer - além de espalhar notícias com ainda mais 

velocidade.Há também consequências indiretas destes avanços tecnológicos. A 

popularização do consumo de conteúdos online baixou os custos de acesso à notícia. Com a 

redução do número de assinantes, os anúncios estão gradualmente se tornando o principal 

apoio econômico de muitos meios de comunicação. Esta situação é agravada por uma das 

consequências da globalização, a formação de oligopólios - entre os quais estão incluídas as 

empresas de mídia. Como resultado, a interferência comercial na produção editorial se 

tornou uma realidade cada vez mais presente nas redações tradicionais. 

 

Outros olhares sobre a mudança de poder – os prossumidores 

A troca de lugares entre emissor e receptor, possibilitada pelas novas tecnologias de 

comunicação,  os deixa propensos a múltiplas interações. A linha que separa produtores e 

consumidores se torna mais fraca. De acordo com esta lógica, a informação pode ser 

adquirida a partir do ponto de vista das pessoas comuns, e não apenas através de meios de 

                                                 
19http://international.ohmynews.com 

 

http://international.ohmynews.com/
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comunicação tradicionais que fundamentam seus discursos no interesse público, mesmo que 

guiados por interesses particulares. 

Conteúdo fornecido por prossumidores de notícias costuma possuir uma de três formas, 

conforme identificado por Wahl-Jorgensen et al. (2010:179): imagens produzidas por 

amadores (fotos e vídeos de flagrantes, por exemplo), testemunhais (cases em resposta à 

notícia), e pautas dos leitores (as quais não estavam, originalmente, na agenda do veículo). 

São vários os exemplos envolvendo os protestos de 2013. The Guardian destacou a 

importância das redes sociais para a mobilização popular, e estimulou o público a 

compartilhar conteúdo tais como textos, fotos e vídeos por meio da ferramenta Guardian 

Witness
20

. Por outro lado, a abordagem da mídia brasileira mostrou a falta de preparo de 

jornalistas, desacostumados com a pluralidade de agentes. Desorientada, a grande mídia 

optou temporariamente pelo silêncio, passando a ser, também, alvo dos protestos. 

Assim, conteúdo gerado pelo usuário passa a demandar espaço na mídia tradicional. A 

ausência deste é vista com ceticismo, e pode ser traduzida como ausência de validação de 

da veracidade do conteúdo (Wahl-Jorgensen et al., 2010:181). Tais abordagens são 

enfatizadas em regimes com maior teor de censura. No Egito, apesar de a internet sofrer 

bloqueios pelo governo, protestantes produziram imagens das demonstrações com seus 

telefones, e repassaram cópias a correspondentes estrangeiros, assim contornando o apagão 

imposto à mídia local. Anteriormente, a falta de instantaneidade e a centralização de 

transmissores eram fatores a considerados  - bastava aos regimes autoritários cortar linhas 

telefônicas ou restringir acesso a estrangeiros, para que os acontecimentos em seus 

territórios permanecessem isolados. 

Estes episódios fomentam o número de cidadãos comunicadores, com um smartphone na 

mão e uma ideia na cabeça. No Brasil, um destes coletivos ganhou identidade como Mídia 

Ninja. Vale observar, entretanto, que o país tem a tradição de centenas de grupos populares 

de mídia, especialmente na forma de rádios comunitárias. O jornalismo cidadão não nasceu, 

portanto, com a internet (Goode, 2010:1288); - mas ela o fez ganhar novo fôlego. 

Jornalistas podem agora contar com evidência física de informação fornecida por essas 

pessoas, na forma de semi-reportagens e denúncias elaboradas pelas fontes. 

A internet desempenhou um papel crítico fundamental quando o Haiti foi afligido por um 

terremoto em 2010, possibilitando comunicação em tempo real do país com o resto do 

mundo. Para jornalistas estrangeiros, foi uma fonte alternativa de informação, uma vez que 

                                                 
20https://witness.theguardian.com/assignment/51c01d53e4b068d4a4b92cf0 

 

https://witness.theguardian.com/assignment/51c01d53e4b068d4a4b92cf0
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a infra-estrutura formal de telecomunicações comunicação entrou em colapso. A repórter de 

televisão Ana Luiza Guimarães, do Bom Dia Brasil, afirmou em reportagem transmitida em 

13/02/2010 que “muitas das informações chegam até nós via internet” (SILVA, 2010:7). 

Neste caso, a internet também apresentou novos olhares, graças à atividade de cidadãos. 

Jornalistas fizeram uso destes pontos de contato para ouvir haitianos e estrangeiros no país, 

humanizando a cobertura e potencializando o valor-notícia. Há, portanto, a multiplicidade 

de olhares que ganham visibilidade, para além das fontes oficiais. 

Contudo, esta pluralidade de fontes significa a necessidade de checar mais a fundo uma 

gigantesca quantidade de informação, e boatos em redes sociais são uma armadilha a mais 

para jornalistas. A enorme quantidade de material que agora chega redações é um desafio a 

ser enfrentado diariamente, especialmente em situações de comoção pública. Um bom 

exemplo também pode ser tomado pela cobertura dos protestos: após confrontos violentos 

na Avenida Paulista, em junho, uma foto em que um jovem carregando uma policial foi 

postada no Facebook
21

. Compartilhada como um exemplo de solidariedade dos 

manifestantes com agentes de segurança, foi descoberta sua real origem. Na ocasião (um 

protesto de professores da rede pública), em 2010, o homem em questão era um policial à 

paisana, auxiliando o colega ferido. 

Apesar de não ser abordado a fundo neste trabalho, monitoramento coletivo de mídia 

coletiva é uma outra forma de ação prossumidora. Sem poder legal, mas proeminente, 

ONGs e outros grupos sociais são criados para monitorar e discutir jornalismo e mídia. Um 

exemplo notável é o Observatório da Imprensa, estabelecida no Brasil há quase 20 anos. 

Estas estruturas, que têm a internet como seu principal meio de comunicação, também 

pretendemos oferecer um contraponto e uma alternativa para a enorme influência que a 

mídia corporativa tem na construção de percepções, e merecem um estudo aprofundado 

investigação futura. 
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