
Novas Mídias x 

Mídias tradicionais 
Novas mídias é um termo amplo que 

normalmente se refere à soma de novas 

tecnologias e métodos de comunicação 

para se diferenciar dos canais de 

comunicação tradicionais como TV, 

radiodifusão, imprensa, etc. Mas, será 

mesmo?  



• O que são novas 

mídias para vocês? 

Novas 

Mídias 



A definição de “novas 

mídias” é a de mídia fora 

dos meios tradicionais: 

rádio, jornal, televisão, 

revista, mídia exterior, ou 

seja, um novo meio de 

comunicação; 

Novas Mídias 



Oh louco, bicho! 



No Medias não utiliza 

mídias é uma comunicação 

direta com o cliente sem 

intermediários; 

 

Novas Mídias são mídias 

fora do tradicional; 

No Media x 

Novas Mídias; 



Kaiak é nois! 



Na prática a denominação 

de novas mídias é a união 

das mídias com a 

tecnologia, ou seja, um 

novo consumo dos meios 

de comunicação; 

Mídia e 

tecnologia 



Mídia e tecnologia! 



As novas mídias de hoje 

serão as mídias tradicionais 

de amanhã; 

A internet passou de nova 

mídia para o meio com 

maior crescimento em 

investimentos no mundo; 

O novo é o velho 

de amanhã 



Evolução dos meios de comunicação 



Z 

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus 
qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque 
corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint 
occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa 
qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et 
dolorum fuga. 

O maior impacto da internet não foi por ter surgido como uma 

nova mídia e sim por ter mudado o comportamento do 

consumidor e essa mudança se deu principalmente pelo 

surgimento das comunidades virtuais e intensificação da 

atuação do internauta como ator principal. 

Sandra Turchi 

... 



Z 

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus 
qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque 
corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint 
occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa 
qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et 
dolorum fuga. 

O termo jornalismo online é uma expressão adulta, a 

expressão online para os jovens não precisa ser dita,  

pois tudo está online. 

Marcelo Tas 

... 



Cenas do próximo 

capítulo 




