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Resumo 
 

Este artigo apresenta o resultado do estudo de caso sobre a Mídia Ninja, um coletivo de 
midiativistas que despontou durante as jornadas de junho, em 2013, e consolidou sua 
atuação a partir da construção de contranarrativas que se distanciam do jornalismo 
tradicional. Com a utilização de metodologia mista, que apoia-se na inspiração 
etnográfica e respalda-se nas teorias do Newsmaking e da Agenda setting, observamos e 
analisamos as rotinas produtivas e o conteúdo das publicações do grupo em tela. O 
confronto entre o corpus coletado em plataformas digitais e a documentação recolhida 
de veículos mainstream apontou tentativas de agendamento, adoção de contravalores-
notícias e a inversão de critérios de noticiabilidade por parte da Mídia Ninja com 
desdobramentos sobre o ethos profissional.  

 
Palavras-chave: Valores-notícia 1. Midiativismo 2. Ethos 3. Mídia Ninja 4. 

 

 

Introdução 

A onda de protestos que se alastrou no Brasil em 2013 trouxe à tona o 

protagonismo de coletivos midiáticos que disputaram narrativas próprias par a par com 

a grande mídia. A mudança de paradigma na forma de transmissão da informação 

possibilitada pelo advento das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) 

propiciou o alargamento do campo jornalístico com a emergência de nomenclaturas 

como jornalismo cidadão e midiativismo. A conectividade e a convergência multimídia 

– com o suporte de dispositivos tecnológicos – impulsionaram a ação de novos atores e 

evidenciaram a quebra no monopólio e exclusividade das grandes corporações na 

veiculação das notícias que provocaram consequentes transformações no ethos 

profissional.      

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Teoria do Jornalismo do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda do PPGCOM da PUC-Rio, email: claudiar63@gmail.com. Orientador: Dr. Leonel Azevedo de 
Aguiar. 
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O nível de alcance da internet é questionável mas é inegável que estas se firmaram 

como lugar de polifonia. O Reuters Institute Digital News Report 2015 verificou que o 

Facebook é a plataforma mais acessada em se tratando de busca, leitura, 

compartilhamento e discussão de notícias. O Brasil é o país com maior número de 

usuários – oito entre cada 10 brasileiros estão na rede social que agrega 99 milhões de 

brasileiros em um total de 2 bilhões de conectados espalhados pelo mundo. O PEW 

Research Center, nos Estados Unidos, por sua vez, apurou que pessoas entre 18 e 33 

anos a usam como fonte de informação política. Estes dados denotam um processo 

estrutural em curso que envolve a fragmentação na circulação do conteúdo acirrada pelo 

descrédito crescente nas instituições, entre elas as corporações de mídia 

(TEWKSBURY; RITTENBERG, 2009).   

A Mídia Ninja – um exemplar do midiativismo (BENTES, 2015) –  representa 

este novo paradigma de circulação de informação online. O coletivo ganhou notoriedade 

ao adotar o lócus dos manifestantes em coberturas jornalísticas via plataforma 

Twitcasting com auxílio de celular e acesso 3G durante as jornadas de junho, em 2013. 

A imagens de confrontos e violência policial transmitidas em tempo real,  casadas com 

publicações simultâneas dos seguidores no Twitter, provocaram agenciamento nas redes 

sociais. A divulgação dos links de cada transmissão na página do coletivo no Facebook 

conectava uma audiência crescente.  

Acrônimo para Narrativas Independentes Jornalismo e Ação, o coletivo é um 

braço midiático da organização Fora do Eixo, que adota o modelo de casas coletivas 

com caixas coletivos. A gênese do grupo midiativista vem da expertise do FdE na 

comunicação midiática de eventos culturais e das transmissões pioneiras da POSTV – 

TV digital via streaming fundada em 2012 por membros deste coletivo e parceiros, com 

pautas voltadas para temas sociais. Uma das produções de destaque foi um mini 

documentário sobre a Cracolândia, região ocupada por dependentes de crack na capital 

paulista. 

O domínio da tecnologia a serviço da comunicação digital em um ambiente de 

ativismo crescente sedimentou as bases para o surgimento da Mídia Ninja que foi 

“catalisada” pelas jornadas em 2013. Não podemos descolar este fenômeno das ações 

antiglobalização e movimentos Occupy que irromperam na Europa, Estados Unidos, 

África e países árabes, com reflexos no Brasil e difundiram novas práticas midiáticas.  
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A proposta declarada da Mídia Ninja é disputar narrativas e dar visibilidade a 

atores sociais e temas que não têm espaço na grande mídia a partir da própria premissa 

de regime de invisibilidade e déficit comunicacional na grande imprensa. Veicula 

notícias nas seguintes plataformas: Twitter, Facebook, duas páginas eletrônicas 

(Oximity e Medium), Instagram e Telegram. Firmou-se como canal alternativo e 

referência para seus seguidores – são 1.573.3103 – com significativa repercussão nas 

redes sociais. 

Por sua singularidade enquanto fenômeno da new media – mídia que estabelece 

estratégias comunicacionais apoiada nos recursos oferecidos pelas TICs – realizamos 

um estudo de caso acerca da Mídia Ninja. O objetivo foi investigar as rotinas produtivas 

do coletivo, seus valores-notícia e critérios de noticiabilidade, com fulcro nas disputas 

narrativas que se dão no campo profissional. Nossa prerrogativa parte das 

fundamentações estabelecidas pelas teorias construcionistas que percebem a relevância 

dos procedimentos e rotinas de produção no processo de enquadramento dos 

acontecimentos.  

Dividido em três seções, este artigo aborda, em “Descrição do estudo e análise”,  a 

metodologia utilizada para realização da pesquisa e o corpus estabelecido. A seção 

“Novas rotinas de produção e protagonismo” focaliza os reflexos da tecnologia tanto no 

cotidiano da mídia quanto na diversificação de suas práticas, tangenciando impactos 

sobre o ethos profissional que focalizam o alargamento do campo profissional. E, por 

fim, a seção “Os contravalores-notícia da Mídia Ninja” revela as inferências levantadas 

a partir do trabalho de campo. 

 

1. Descrição do estudo e análise 

 Compreendemos que a vida comunitária da Mídia Ninja nas casas coletivas 

interfere, determina e direciona sua rotina diária de trabalho. Por isso, adotamos uma 

metodologia mista que engloba observação participante, com inspiração etnográfica, 

análise de conteúdo e entrevistas em profundidade para averiguar suas rotinas 

produtivas com o suporte da Teoria do newsmaking que respalda investigações sobre a 

forma como as notícias são construídas e em que paradigmas são fundamentadas 

(TRAQUINA, 2012). Buscamos responder o que é notícia para o coletivo. 

                                                
3 Dados coletados no dia 12 jul. 2017, às 17h11. 
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A observação participante foi realizada em duas casas coletivas. Foram cinco dias 

consecutivos de imersão na Casa Fora do Eixo SP, em São Paulo, entre os dias 27 de 

julho e 2 de agosto de 2015, e outros cinco dias na Casa das Redes, em Brasília, entre os 

dias 5 e 9 de outubro do mesmo ano. A imersão nos permitiu inferir como se dão as 

relações pessoais e profissionais do grupo e de que forma as rotinas de produção, o 

estilo de vida e o engajamento político do coletivo estão imbricados. 

A Escola de Chicago – grupo multidisciplinar de pesquisadores  baseados na 

Universidade de Chicago que surgiu nos anos 1920 – subverteu a lógica da etnografia ao 

focar seu interesse em temas urbanos. Os pesquisadores voltaram-se para sua cidade, sua 

vizinhança. Esta abertura para observar o que é aparentemente familiar criou novos recortes 

com influência na Comunicação Social, que se consubstanciaram em pesquisas de cunho 

etnográfico em que o campo eram as salas de redação e os “nativos” eram os jornalistas 

(TRAVANCAS, 2005). 

Para realizar a análise de conteúdo optamos pelas plataformas mais usadas pela 

Mídia Ninja, o Facebook e a página Oximity.  A partir de uma coleta que reúne 680 

documentos veiculados nos dias 18 e 31/03 e 17/04 de 2016 no Facebook, observamos 

o fluxo de postagens que demonstra estratégias midiáticas adotadas no sentido de impor 

uma agenda-setting. A análise comparativa confrontou 103 postagens da Mídia Ninja 

vis-à-vis matérias publicadas no G1, O Globo e Folha de S. Paulo acerca de cinco 

eventos que compõem a seleção de pautas do coletivo4.  

 

Novas rotinas e protagonismo 

A sedimentação das TICs incorreu na adoção de novas rotinas de produção que 

provocaram mudanças estruturais nas práticas jornalísticas intimamente ligadas aos 

dispositivos tecnológicos e ao ambiente gerado pela internet. Jovens e veteranos 

sucumbem à lógica da convergência midiática em plataformas multimídias nas versões 

online de veículos da grande mídia. Observa-se a fragmentação da identidade 

profissional que suscita reflexões sobre a representação do jornalista e do jornalismo.  

No cotidiano das redações, equipes monitoram dados do google analytics – 

sistema de monitoramento de tráfego – bem como as redes sociais a fim de definir a 

                                                
4 Discriminação dos eventos: 1) prisão de manifestantes – capa do jornal O Globo e postagem Ditadura 
2.0, da Mídia Ninja; 2) greve dos garis – dez matérias de O Globo e 67 da Mídia Ninja; 3) Ocupa Estelita 
– 24 matérias dos sites O Globo e G1 e 20 da Mídia Ninja; 4) Maconha – sete matérias de O Globo, G1 e 
Folha de S. Paulo e 15 da Mídia Ninja; 5)  Caetano Veloso vestido de black bloc – uma de O Globo e 
uma da  Mídia Ninja. 
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distribuição das matérias em diferentes plataformas na internet. Durante as jornadas de 

junho, a editoria Mídias Sociais, do jornal O Globo, passou a monitorar a cobertura 

veiculada via streaming por manifestantes e coletivos de mídia digital alternativa 

(MORETZSOHN, 2014).  

A facilidade de produzir e espalhar conteúdo na internet favoreceu a 

propagabilidade de “contraestruturas independentes da grande mídia”, atesta Cammaerts 

(2013, p.4), fenômeno apontado por Castells (2012). O ambiente interativo e de conexão 

forjado na internet faculta a mobilização e articulação dos movimentos. Gillmor observa 

que a natureza aberta das ferramentas digitais induz à  diversidade de usos e assinala 

que a potência das “novas invenções surpreendem os próprios inventores” (GILLMOR, 

2006, p.26).  

A cultura blogger – que consolidou a livre expressão e impulsionou o 

ciberativismo – sedimentou as bases para a explosão de conectividade. Na Tunísia, 

destacaram-se os jornalistas-blogueiros Zouhair Yahiaoui, Mohamed Abboue Slim 

Boukdir. Em 2010, 67% da população possuíam celular e 20% faziam uso da internet.  

A força da cibercultura no país, aliada ao engajamento de intelectuais desempregados, 

atesta Castells (2012), contribuiu para que o país fosse pioneiro na  Primavera Árabe – 

revoltas populares contra governos deste bloco. O jornalismo móvel – dos dispositivos 

digitais –, por sua vez,  abarca o conceito de espalhamento de conteúdo, que ganha 

importância na cultura de participação (JENKINS et al., 2013). 

Destarte, no campo jornalístico, onde novas práticas promovem tensionamentos, 

convivem nomenclaturas como jornalista blogueiro, jornalista digital, jornalista cidadão, 

ciberativista e midiativista. Foi o desenvolvimento de novos modos de produção na 

internet, como as redes P2P, o software open source e programas para produção de 

blogs, que  facilitaram a entrada de novos agentes na arena da produção jornalística. 

“Repórter é aquele que tem a notícia e tenta informar”, resumiu Oh Yeon Ho, sul-

coreano, fundador do OhmyNews, página colaborativa criada em 2000 (GILLMOR, 

2006, p. 127).  

 Stuart Allan e Chris Peters (2015) chamam atenção para o “imperativo do 

testemunho” ao qual o jornalismo cidadão recorre como peça-chave para trazer à tona a 

verdade dos fatos e viralizar acontecimentos. No entanto, assinala Allan, o testemunho 

baseia-se na percepção pessoal do acontecimento, o que, nesse sentido, não implica, 

necessariamente, capacidade de se estabelecer a verdade. Os autores argumentam que o 
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ato de testemunhar, no jornalismo, está vinculado a um ethos que envolve um trabalho 

interpretativo e remete a um conhecimento epistêmico sobre a narrativa. 

Um momento emblemático como registro fundante do jornalismo cidadão foi o 

surgimento da Indymedia (Independent Media Center - IMC), coletivo que trouxe 

narrativas dissonantes sobre violência policial contra ativistas na contramão das 

notícias veiculadas pela grande imprensa durante o encontro da Organização Mundial 

do Comércio (OMC), em Seattle, Estados Unidos, em 1999. Os movimentos 

altermundistas na cidade americana, em Genova, Itália, em 2001 e em Londres, 

Inglaterra, em 2004, delinearam os primeiros passos do ativismo em rede (AGUIAR & 

SCHAUN, 2015) que se intensificou a partir de 2011 com o fenômeno Occupy 

disseminado em países de diferentes continentes. Os ciberativistas recorreram a 

recursos pouco usuais na grande mídia naquela época como publicação, no site, de 

imagens de repressão aos protestos capturadas nas ruas que deram grande visibilidade à 

cobertura alternativa. 

A partir do tema ciberativismo, Aguiar e Schaun (2015) realizaram extensa 

revisão bibliográfica sobre diferentes formas de ação que se desenvolveram na internet5 

O levantamento conduzido pelos autores aponta para uma convergência entre 

pesquisadores sobre o ativismo na internet enquanto espaço político de mobilização. 

Destacamos, abaixo, um dos conceitos pinçados pelos autores: 

  O ciberativismo apresenta-se como uma forma de 
ativismo que se utiliza da internet e suas ferramentas, apresentando, 
como principal diferencial para seus usuários, uma alternativa em 
relação ao monopólio da opinião pública pelos meios de comunicação  
convencionais, ocasionando mais liberdade, causando maior impacto e 
possibilidade de gerar, assim, mobilização social a favor de um 
mesmo ideal. (AGUIAR & SCHAUN, 2015,  p.208) 

 
Importante destacar que quaisquer ações no ciberespaço partem da ideia original do 

ativismo (AGUIAR & SCHAUN, 2015).  Autores como Meikle (2013) escavaram o 

ativismo digital e situam seu cerne na mídia alternativa. A definição de Peruzzo sobre este 

tipo de comunicação vai ao encontro de conceitos elencados por Aguiar e Schaun: 

“protagonismo de segmentos populacionais descontentes com o status quo” 

(PERUZZO, 2009, p.139). De maneira mais específica, Peruzzo compreende a imprensa 

alternativa dentro de um viés que não se alinha aos padrões dos meios de comunicação 
                                                
5 De uma base total de 5.622 trabalhos, a revisão englobou 62 artigos publicados entre 2002 e 2014 nos 
anais das 15 associações de pesquisa afiliadas à Socicom (Federação Brasileira das Associações 
Científícas e Acadêmicas de Comunicação), na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) e nos 
anais da Compolítica (Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação e Política). 
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convencionais, governos e setores que representam as classes dominantes, e oferece 

alternativas em termos de fontes de informação (ibidem, p.142). 

Na práxis do midiativismo, entretanto, o compromisso extrapola a proposta de 

reportar a notícia, seja qual for seu viés. Bentes define o midiativista como um sujeito 

que estabelece uma relação de trabalho diferente do jornalista corporativo uma vez que 

sua atuação pressupõe “mobilizar e organizar”  (BENTES, 2015, p. 14). Como “um 

corpo na multidão”,  o que veicula tem a função de “expressar essa multidão” (ibidem, 

p.14) e, assinala Bentes (2015), a informação adquire o tom de “crônicas, parciais e 

subjetivas” (ibidem, p.16). Cammaerts (2013) concebe uma estrutura de oportunidade 

de mediação que engloba uma estrutura em rede a partir da utilização dos recursos 

tecnológicos que redimensionam a mobilização e a disseminação de informação.  

Os paradigmas estratégicos do movimento 15M – que transmitia virtualmente 

assembleias via streaming – fincaram  sementes que brotaram na práxis de movimentos 

e de coletivos midiativistas estrangeiros e brasileiros. A inovação chegou através de 

agências de fotografia como Audiovisol6 e Fotomovimiento7, que encetaram 

perspectivas estéticas originais bem distantes da realidade do trabalho da mídia 

tradicional. Dos novos modos de produção às novas formas de criação e de interação, 

todo esse emaranhado de possibilidades foi absorvido em um processo irreversível.  

A utilização de camêras digitais  e celulares como plataformas para edição e 

publicação imediata de qualquer lugar foi introduzida, de forma pioneira, no jornalismo 

através da Reuters Mobile Journalism, lançada em 2007 (SILVA, 2008). Os repórteres 

da agência Reuters tornaram-se aptos a produzir suas reportagens em formatos distintos 

para distribuição através de diversas plataformas da agência de notícias. Para isso, 

usaram um kit composto por um celular Nokia N95, um teclado sem fio bluetooth, um 

microfone externo para a gravação, além de aplicativos de edição embutidos no 

aparelho celular. Com este arsenal, os profissionais adquiriram mais mobilidade, 

portabilidade e ubiquidade para realizar transmissões em tempo real através de celular 

de terceira geração via Qik, um aplicativo que permite a transmissão instantânea e a 

publicação no site da agência (ibidem, p.9).  

Os midiativistas subverteram tanto a forma de utilizar e quanto a finalidade do 

jornalismo móvel de celulares. Imprimiram, a partir de dispositivos tecnológicos, 

diferentes agendamentos, a exemplo do que fez a Indymedia no formato website. A 
                                                
6 Disponível em https://www.youtube.com/user/spanishrevolutionsol. Acesso em 03 jun 2016. 
7 Disponível em http://fotomovimiento.org/exhibiciones/walking-gallery/. Acesso em 03 jun 2016. 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 8 

aplicação de novas rotinas à ferramentas adotadas por empresas jornalísticas deixa 

transparecer uma mudança no ethos, no que este tangencia hábitos e crenças, e revela 

um certo espírito de corpo capaz de alinhar personas de culturas distintas como os 

espanhóis dos Indignados e os brasileiros da Mídia Ninja. Moraes (2013) chama 

atenção para convergências e singularidades existentes no amálgama do ativismo em 

rede que se encontram na perspectiva comum de criar “novas dinâmicas noticiosas” 

(MORAES, 2013, p. 121). Estes agentes, porém, correm o risco de alcançar apenas os 

convertidos uma vez que existe a tendência de adesão à pauta da grande imprensa em 

detrimento das demandas midiáticas dos movimentos (ibidem, 2013). 

 

Os contravalores-notícia da Mídia Ninja 

A seleção de notícias da Mídia Ninja aponta em duas direções. O coletivo 

reproduz os valores-notícia da grande imprensa quando se impõe um fluxo pautado 

pelo conteúdo do noticiário dos veículos de massa. Por outro lado, subverte valores-

notícia e critérios de noticiabilidade largamente utilizados pelos media.  

Os valores-notícia são um componente da noticiabilidade. Espécie de 

termômetro que indica o potencial noticiável de um fato. Os critérios de noticiabilidade 

se constituem de uma série de requisitos determinantes para que o acontecimento deixe 

de ser matéria-prima e ganhe status público de informação noticiada. Diversos autores 

se debruçaram sobre o assunto enumerando índices que indicam o grau de 

noticiabilidade.  

Na conceituação de Wolf, são critérios substantivos a importância e o interesse 

da notícia que se transmutam em notoriedade, significatividade e relevância. Em 

termos de valores-notícia do produto, a ideologia da notícia dita que bad news is 

good news. Como um dos princípios do jornalismo, o “desvio”, o “insólito” ou 

“macabro” aumentam o valor-notícia em detrimento de conteúdos vistos como  de 

rotina (WOLF, 1999, p. 206-209). Entre os critérios relativos ao público, é a crença no 

conhecimento sobre acontecimentos e sobre o interesse do leitor/ouvinte/espectador que 

habilita o jornalista a intuir e pautar a notícia (ibidem, p. 213). 

 À luz de estudiosos da noticiabilidade (newsworthines), Traquina (2013) 

enumera, como critérios, a amplificação – que potencializa o fato e, consequentemente, 

o grau de interesse, a personalização – que focaliza detalhes do acontecimento como 

fator humano e contribui para capturar o leitor –, a dramatização– que reforça o aspecto 
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emocional –, e a consonância – que insere o acontecimento em uma narrativa e mobiliza 

o leitor no contexto de uma história (TRAQUINA, 2013, p.79-89) 

Desde seus primeiros passos nas jornadas de junho, a Mídia Ninja persegue a 

cobertura da grande mídia em temas de grande importância – como na votação da 

redução da maioridade penal ou no processo de impeachment da presidente Dilma 

Rousseff. Em suas coberturas, porém, subverte critérios largamente utilizados pelos 

media, como relevância, significatividade, dramatização e notoriedade. Se a seleção de 

pautas sofre forte influência do noticiário mainstream, adota enfoques bastante díspares.  

Como o formato streaming não era mais prioritário na comunicação do coletivo no 

momento da pesquisa, a documentação priorizou notícias referentes a cinco eventos que 

receberam destaque tanto no site quanto no Facebook: a cobertura sobre a prisão de 

manifestantes em 17/10/2013, a nota da Mídia Ninja que mostra Caetano Veloso vestido 

de black bloc (com grande repercussão na mídia tradicional), em 2016, greve dos garis, 

no Rio de Janeiro, em 2014,  reportagens referentes ao tema maconha e  ao Movimento 

Ocupa Estelita (MOE), no Recife.  

Na cobertura da greve dos garis, a relevância incide sobre as reivindicações, 

mobilização e vitória da categoria, enquanto o jornal O Globo, por exemplo, aborda o 

caos na cidade, a partir de uma seleção que privilegia as fontes do governo. Fica evidente 

a tentativa do coletivo oferecer um contraponto à narrativa apresentada pela grande 

imprensa em suas matérias  – Tempo De Dizer: Adeus, Senzala! (07/03/2014) e A 

revolta dos garis: Uma vitória de lavar a alma e limpar as nossas vias políticas 

(08/03/2014). As notícias ignoraram e/ou desqualificaram as autoridades, fontes 

primárias nas informações veiculadas na grande imprensa, e retrataram os garis – 

personagens principais – com perfil heroico. 

A distância entre os enquadramentos da Mídia Ninja e jornal O Globo se 

evidencia na cobertura a respeito da prisão de um grupo de manifestantes ocorrida no 

dia 17/10/2013. O jornal carioca publicou a manchete Crime e castigo – Lei mais dura 

leva 70 vândalos para a prisão, com o subtítulo Presos em protesto são enquadrados por 

crime organizado, que é inafiançável. Um box mostra três detidos em fotos semelhantes 

às usadas nas fichas policiais. No Facebook – única plataforma de veiculação do material 

da Mídia Ninja até o lançamento do site em 2014 –, o coletivo publicou, na mesma data, 

longo editorial sob o título Ditadura 2.0  onde denúncia estado de exceção e 

arbitrariedades.  
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As postagens que fazem referência aos black blocs revelam tentativas de 

desconstruir a imagem negativa imposta, de modo geral, pela mídia mainstream e não 

economizam no uso de imagens que os glamurizam. Um exemplo é a publicação da foto 

do cantor Caetano Veloso vestido de black bloc (usando camisa com balaclava), no dia 

07/09/2013, convocando a população para se manifestar no Dia da Independência do 

Brasil. O texto da postagem foi: “é uma violência simbólica proibir o uso de máscaras. 

Dia 07 de setembro todos deveriam ir às ruas mascarados” 

Nas reportagens acerca do Movimento Ocupa Estelita (MOE) e relacionadas à 

maconha, os critérios substantivos – interesse e importância – foram adotados com 

diferentes parâmetros. Aguiar aponta que a notícia é resultado da forma como os 

acontecimentos são selecionados e editados a partir de uma série de negociações. 

Neste processo negocial que envolve a comunidade interpretativa dos jornalistas, 

sublinha Aguiar, as representações sociais tangenciam a produção de sentido 

(AGUIAR, 2009, p.179). 
[...] as representações sobre a realidade social determinadas pela 
imprensa implicam práticas discursivas atravessadas por efeitos de 
poder e por relações de poder-saber. Portanto, seja qual for a 
modalidade de jornalismo, essa comunidade interpretativa 
compreende que o processo de produção de informação se configura 
como um espaço público de lutas micropolíticas, no qual diversas 
forças sociais, políticas e econômicas disputam a produção de sentido 
sobre o real. (AGUIAR, 2009,p.179-180) 

 

A despeito da evidência imediata no Recife, o MOE – ocupação do Cais José 

Estelita contra o projeto de urbanização Novo Recife – somente o site G1 Pernambuco 

dedicou espaço ao assunto – Cais começa a ser demolido e grupo acampa no local 

(22/05/2014) – dois dias antes da primeira postagem da Mídia Ninja: Novo Recife – a 

resistência no Cais José Estelita (24/05/2014). O coletivo manteve cobertura permanente 

sempre favorável. No dia 03/06/2014 reportava “reunião histórica”: Ocupa Estelita 

força Prefeitura a suspender o projeto Novo Recife. O Globo só selecionou a pauta 

quando a PM reprimiu a ocupação, em 18/06/2014 e vinculou o fato às eleições 

presidenciais: Ocupe Estelita é munição pra críticos do PSB e Eduardo Campos 

(22/06/2014). 

A Mídia Ninja seguiu acompanhando a greve dos garis e o MOE. Estes e outros 

movimentos – MST, MTST, LGBT – funcionam como seus definidores primários – ou 

fontes que reforçam sua ideologia. Tuchman assinala que jornalismo busca, de 
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preferência, a fala de fontes autorizadas e legitimadas pelas instituições que representam 

opiniões divergentes em relação ao fato apresentado (contra e a favor), para que o 

enquadramento necessário à credibilidade da notícia esteja implícito no contexto da 

legitimidade suposta (TUCHMAN, 1978, p.90). Sobre a produção de notícias e 

escolha das fontes da Mídia Ninja, porém, cabe ressaltar que o coletivo não segue o 

ritual estratégico verificado por Tuchman (1999). 

O movimento é uma fonte permanente. [...] os movimentos 
acionam a gente antes dos veículos por que confiam. Talvez no 
jornalismo pese mais essa questão da fonte, da relação com a 
fonte. Nossa relação é orgânica. [...] É uma relação de pessoas 
interessadas em falar sobre aquilo. A relação de fonte está ligada 
à questão da imparcialidade e a gente não acredita nisso. Não é só 
fonte. É um sujeito ativo no processo político. Ele está fazendo 
um fluxo de informação para facilitar a visibilidade do que ele 
acredita. (VILELA, 2015)8 

 
 

A partir desta lógica, a página da Mídia Ninja torna-se suporte para a campanha pela 

descriminalização da maconha e pela legalização da cannabis medicinal. Além da cobertura 

anual da Marcha da Maconha – que acabou assimilada pela grande mídia –, o coletivo 

impõe framing ao tema que revela engajamento em uma causa. A opinião vem embutida 

nos textos sobre a erva tanto quanto nas demais pautas/causas abraçadas pelo coletivo. 

Cobertura da Mídia Ninja 

Data Manchete 
06/01/2014 Quem não gosta de maconha não vai gostar do futuro 
06/03/2014 Planta na Mente para um Carnaval Libertário em 2014 
23/05/2014 Maconha ao ar livre. Saiba mais sobre a regulamentação da erva 
02/06/2014 Maconha didática: O passo a passo da legalização no Brasil 
10/06/2014 Consumidores de drogas ainda são criminalizados. A América Latina não mudou. 
14/06/2014 Regulamentação faz do Uruguai um laboratório para pesquisas sobre maconha 
27/07/2014 New York Times publica editorial a favor da legalização da maconha. Confira na íntegra 

em português 
30/07/2014 Lei federal que proíbe maconha tem suas raízes em Mito e Xenofobia 
28/11/2014 Qual a sua droga? Uso da maconha para fins medicinais foi pauta de ato nacional 
29/07/2015 Maconha medicinal vira lei em cidade da Califórnia 
05/11/2015 Legalização da maconha no México atingirá o tráfico de drogas: plantio e consumo sem 

ânimo de lucro 
28/03/2016 Série de fotos capta as freiras da Califórnia que cultivam maconha nos fundos de casa 
28/03/2016 Maconha é vida: E se fosse sua filha? 
15/05/2016 Maior Marcha da Maconha reúne 42 mil em São Paulo. Fogo na bomba e paz na 

quebrada foi o tema dessa edição 
15/05/2016 Fogo Na Bomba!!! ANVISA adia decisão sobre importação do CBD e acende o alerta 

cannabico. 
 

                                                
8 Em entrevista à autora. Em 27 ago 2015, em São Paulo. 
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É perceptível um esforço no sentido de ressignificar conteúdos da grande mídia. 

Por compartilhar a acusação corrente, na época, que se orquestrava um “golpe jurídico-

midiático” para afastar a então presidente Dilma Rousseff9 do governo, a Mídia Ninja 

investiu na intensificação do fluxo de publicações no Facebook sobre atos, no Brasil e 

no exterior, contra o processo de impeachment contra Dilma. Foram 118 no dia 

18/03/2016 e 179 no dia 31/03/2016 – datas em que a Frente Brasil Popular10 realizou 

atos em defesa da democracia – contra o afastamento de Dilma Rousseff. No dia 

17/04/2016 – dia da votação da autorização do processo de impeachment na Câmara dos 

Deputados – o número subiu para 256 notas publicadas. Importante destacar que no mês de 

fevereiro o coletivo publicou, ao todo, apenas cinco inserções no Facebook.  

A ideia de fluxo para a Mídia Ninja encontra sustentação na Teoria da Agenda 

de McCombs,  conceito que percebe a capacidade de a mídia pautar e enquadrar certos 

temas que se tornam relevantes para o público. Enquanto o coletivo impôs um ritmo 

frenético de publicações com postagens sobre atos contra o impeachment da presidente 

Dilma Rousseff houve silenciamento a respeito de atos pró-impeachment e a construção, 

num crescendo, de um ambiente de mobilização e suporte ao governo petista. 

A atuação da Mídia Ninja deixa transparecer um outro ethos profissional. Ao 

observar as rotinas de produção do coletivo durante as semanas de imersão nas casas 

coletivas percebemos o quanto o compromisso com agendas políticas compromete e 

estabelece a produção de narrativas da Mídia Ninja. Coberturas foram abandonadas em 

função de demandas de militância (coleta de assinaturas no Congresso e evento de 

lançamento da Plataforma Rede de Cultura Viva, do Ministério da Cultura (MinC), em 

Brasília, e a organização do Festival Amanhecer SP, contra a redução da maioridade 

penal, em São Paulo).  

Há um nomadismo entre as casas que busca cobrir o déficit de equipes e a 

consequente restrição da teia noticiosa. Mas as inferências obtidas no campo – 

confrontadas com unidades de registro das entrevistas – evidenciaram um 

                                                
9 O jornal Folha de S. Paulo publicou editorial no dia 02/04/2014 sob o título “Nem Dilma Nem Temer” 
em que declarava: “A president Dilma Rousseff perdeu as condições de governar o país. É com pesar que 
este jornal chega a essa conclusão […] Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/04/1756924-nem-dilma-nem-temer.shtml Acesso em 06 jul. 
2017. 
10A Frente Brasil Popular é uma articulação de artistas, intelectuais, políticos, parlamentares, governantes e 
integrantes de movimentos populares, pastorais, indígenas, quilombolas, LGBT, negros e negras, mulheres e 
juventude, cidadãos na luta contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Parte da população entendia 
que o processo era inconstitucional e uma forma de casuísmo, pois discordava do argumento jurídico usado 
contra a presidente, acusada de pedaladas fiscais no mandato anterior.  
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descompromisso com códigos deontológicos e premissas do jornalismo como 

imparcialidade e neutralidade. A análise de conteúdo confirmou a imposição de uma 

agenda midiativista que descola os integrantes do coletivo da teia noticiosa da imprensa, 

diversificando a seleção de notícias. Por outro lado, há um investimento em coberturas 

monotemáticas que seguem o factual, o que impede a organização de cumprir sua 

proposta de combater o regime de invisibilidade que acredita ser imposto pela grande 

mídia. 

 

Considerações finais 

A internet absorveu e reformatou os veículos de comunicação – muitos fundados 

antes do surgimento do computador. A interface online interativa mudou a relação 

emissor-receptor. Mais do que isso, o cidadão foi convidado a participar da produção 

com apoio de dispositivos digitais e amparado na facilidade de veicular notícias. No 

percurso da investigação do coletivo Mídia Ninja, observamos o quanto o campo do 

jornalismo é, hoje, um terreno em disputa com a diversificação das formas de narrar e 

de agentes que ignoram as normas da profissão. 

É priorizando temas, imprimindo fluxos monotemáticos e assumindo a parcialidade 

que a Mídia Ninja trabalha no sentido de mobilizar e/ou desconstruir narrativas. Ao assumir 

o apoio a certas causas e empregar a narrativa com viés de oposição à grande mídia –, o 

coletivo reforça identificação e afinidades. A viralidade e conectividade – que se 

expressa nos compartilhamentos e curtidas – é prova de sua capacidade de 

agenciamento (D’ANDREA, 2014), facilitada pelo uso pragmático das redes sociais. 

Podemos comparar a atuação dos midiativistas à comunicação alternativa em rede 

definida por Moraes (2007): trata-se de mídia que se vale de discursos e dinâmicas 

editoriais guiadas pela tentativa de “romper crivos e controles da mídia convencional” 

(MORAES, 2007, np). Neste sentido, a pesquisa apontou a forma como a Mídia Ninja 

adota contravalores-notícia e critérios de noticiabilidade bastante distintos, se comparados 

com veículos como O Globo, Folha de S. Paulo e G1.  

Ao tentar ressignificar conteúdos da imprensa mainstream, a Mídia Ninja não  furta 

sua narrativa de opinião explícita. A análise da produção do coletivo demonstrou   

estratégias de mobilização em torno das causas e movimentos dentro de um viés 

midiativista que sugere modulações no ethos profissional.  Se por um lado, o coletivo dá 
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voz a temas e atores que não encontram espaço na grande mídia – ampliando visibilidades – 

restringe sua teia noticiosa em face do engajamento político.   
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