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Resumo:
Ao longo dos últimos 20 anos, entre 1995, quando da abertura da internet para uso privado
entre os brasileiros e 2015, quando da deflagração de uma campanha pelas principais
organizações jornalísticas do País em defesa da derrubada a presidenta eleita, Dilma Roussef,
o ecossistema comunicativo sofreu uma transformação radical, com milhões de pessoas
migrando para as redes sociais como Facebook e Twitter. No momento do ápice deste
processo, em agosto deste ano, e que culminou com o afastamento da presidenta Dilma
Roussef e na sequência, durante a cassação do ex-presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha, registrou-se um fato até bem pouco tempo impensável: a velha imprensa, que
oligopolizava as comunicações convencionais havia perdido o comando das interações nas
redes sociais para os meios alternativos, mais adaptados aos ambientes descentralizados de
produção de informações como Midia Ninja e JornalistasLivres. Neste artigo partimos de
duas hipóteses. A primeira que o jornalismo de campanha praticado pela velha imprensa
comprometeu a sua credibilidade como instituição constituidora da esfera pública
democrática e que a sua função está sendo substituída, ao menos em parte, por estes novos
atores, menos atrelados ideologicamente com uma agenda vinculada a interesses minoritários
da sociedade e mais apropriados às características existentes nas redes sociais. A segunda
hipótese é que a tendência é que quanto mais assumam o controle dos fluxos de informações e
funcionem como epicentro das interações nas redes sociais coletivos como Mídia Ninja e
JornalistasLivres se institucionalizarão, desenvolverão modelos de financiamento
diferenciados e adotarão padrões deontológicos mínimos para garantir a sua legitimação
como mediadores sociais.
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Introdução
Ao longo dos últimos 20 anos, entre 1995, quando da abertura da internet para uso
privado entre os brasileiros e 2015, quando da deflagração de uma campanha pelas principais
organizações jornalísticas do País em defesa da derrubada a presidenta eleita, Dilma Roussef,

o ecossistema comunicativo em termos mundiais sofreu uma transformação radical, com
milhões de pessoas migrando para as redes sociais como Facebook e Twitter ao mesmo tempo
em que se constatava o progressivo declínio dos modelos de jornalismo consagrados após o
fim da Segunda Guerra Mundial: empresarial nos países capitalistas e estatal nos países do
bloco socialista. No Brasil, o momento de ápice deste processo de migração para as redes
sociais, ocorreu em agosto de 2016, período em que se votou o afastamento da presidenta
Dilma Roussef e, na sequência, durante a cassação do ex-presidente da Câmara dos
Deputados, Eduardo Cunha, quando se registrou um fato até bem pouco tempo impensável: a
velha imprensa, que oligopolizava as comunicações convencionais havia perdido o comando
das interações nas redes sociais para os meios alternativos, mais adaptados aos ambientes
descentralizados de produção de informações como Midia Ninja e JornalistasLivres.

Metodologia
Neste artigo, em que avaliamos a bibliografia de referência sobre a prática jornalística
e aspectos centrais como jornalismo como profissão, jornalismo como forma de
conhecimento da realidade e ciberespaço como espaço de produção descentralizada de
informações, partimos de duas hipóteses. A primeira que o jornalismo de campanha praticado
pela velha imprensa e que desconsidera os padrões clássicos de objetividade definidos pelo
jornalismo como profissão no século XX, comprometeu a sua credibilidade como instituição
responsável pela constituição de uma esfera pública democrática e que a sua função está
sendo substituída, ao menos em parte, por estes novos atores, menos atrelados
ideologicamente a uma agenda vinculada a interesses minoritários da sociedade e mais
apropriados às características existentes nas redes sociais. A segunda hipótese é que a
tendência é que quanto mais assumam o controle dos fluxos de informações e funcionem
como epicentro das interações nas redes sociais coletivos como Mídia Ninja e
JornalistasLivres

se

institucionalizarão,

desenvolverão

modelos

de

financiamento

diferenciados e adotarão padrões deontológicos mínimos para garantir a sua legitimação
como mediadores sociais.

Discussão/Conclusões
O artigo está divido em três partes, mais conclusões e referências. Na primeira, “O
Jornalismo como paradigma da esfera pública”, discutimos como o Jornalismo se constituiu

como esfera pública por excelência durante a Modernidade. Até então, nas sociedades feudais
e de poderes absolutos dos soberanos de turno, sequer havia sido manifestada a necessidade
de constituição de um espaço público democrático para o debate dos diferentes projetos
políticos existentes para as sociedades. Na segunda, “A emergência de novos atores nas redes
sociais”, trata-se das mudanças profundas provocadas nas sociedades contemporâneas, cada
vez mais complexas, pela reestruturação da economia mundial, pelas inovações tecnológicas,
técnicas, sociais, políticas, culturais e profissionais e seus impactos para as organizações
jornalísticas e o aparecimento de novos atores sociais no processo descentralizado de
produção de informações jornalísticas. E, por fim, na terceira, “O desafio da
institucionalização do jornalismo nas redes sociais”, refletimos sobre o paradoxo que paira
sobre as práticas jornalísticas emergentes nas redes sociais: edificado contra os padrões
canônicos do profissionalismo jornalístico consolidado, em particular, na maioria dos países
pelo modelo empresarial de jornalismo ao longo dos últimos 150 anos, o novo tipo de
jornalismo que emerge, como acontece com todos os movimentos sociais, necessita instituir
parâmetros mínimos de ‘conduta profissional’ como forma de legitimação social. E, como
toda forma de jornalismo, maior será sua legitimidade quanto mais tiver capacidade de
produzir informações que possibilitem a compreensão do mundo-realidade na atualidade.
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