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Resumo 

 

O objetivo deste artigo é discutir as relações entre ciberativismo, midiativismo e 

jornalismo pós-industrial. Para tanto, o artigo retoma o debate sobre a origem da 

cibercultura, revê o termo hacker e sua inserção na mídia radical e, por fim, a partir desses 

elementos, pretende demonstrar como o Mídia Ninja, mídia que exerce o ativismo no 

jornalismo, apresenta características essenciais do assim denominado jornalismo pós-

industrial. A metodologia adotada é pesquisa bibliográfica, baseada na leitura de autores 

como Lemos (2002), Castells (2012), Lorenzotti (2016), entre outros. 

 

Palavras-chave: ciberativismo; midiativismo; jornalismo pós-industrial; Mídia Ninja. 

 

 

1. Introdução 

No começo da década de 1970, testemunhamos o processo de informatização nos 

principais países desenvolvidos do Ocidente. Já no século XXI, vivenciamos uma nova 

fase desse processo, ocasionando transformações nas práticas sociais, na vivência do 

espaço urbano e na forma de produzir e consumir informação. A cibercultura se torna 

onipresente, estabelecendo uma rede que envolve usuários e objetos numa conexão 

generalizada, não sendo mais o usuário quem se desloca até a rede. 

A cibercultura, segundo Pierre Lévy, não é uma subcultura particular ou a cultura 

de uma ou algumas “tribos”, mas, ao contrário, a cibercultura é a nova forma de cultura 

(LÉVY apud LEMOS, 2002, p. 13). É o prolongamento da oralidade e da escrita, uma 

cultura que surge a partir do uso da rede de computadores e de outros suportes 

tecnológicos (como smartphones, populares atualmente), da comunicação virtual, da 

indústria do entretenimento e do comércio eletrônico. Portanto, essa cultura 

contemporânea é marcada pelas tecnologias digitais, resultado da evolução da cultura 

moderna. 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – XIII Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Estudante de Graduação 4º. ano do Curso de Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, da Universidade 

Estadual de Londrina, UEL, email: alanis.hitomi@gmail.com 
3 Orientador do trabalho. Professor do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina, UEL, 

email: rodolfolondero@bol.com.br 
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Um dos principais teóricos brasileiros sobre a concepção da cibercultura, André 

Lemos, contextualiza o desenvolvimento da cibercultura a partir do surgimento da 

microinformática nos anos 1970, da convergência tecnológica e do estabelecimento do 

personal computer (PC).  Contudo, ela se consolidou nos anos 1980 e 90 com o 

surgimento da informática de massa e a popularização da internet, ou seja, com a 

transformação do PC em um “computador coletivo”, conectado ao ciberespaço – a 

substituição do PC pelo CC (LEMOS, 2002). Porém, a concepção da cibercultura 

apresenta origens mais antigas, remetendo aos domínios científicos a partir dos anos 

1940, com a cibernética (1948), a inteligência artificial (1956), a teoria da auto-

organização e de sistemas (dos anos 1960), a tecnologia de comunicação de massa (rádio, 

televisão e telefone) e a telemática (1950). Segundo Lemos, 

 

embora a microinformática popular só surgisse em meados da década 

de 70, precursores do que viria a ser a revolução da informática pessoal 

(e do ciberespaço) começavam a pensar em tornar o computador mais 

amigável desde os anos 40. (LEMOS, 2002, p. 109) 

 

A interação homem-tecnologia tem evoluído a cada ano, e hoje, a vida social 

contemporânea está transposta, de alguma forma, para as interfaces gráficas, 

proporcionando uma interatividade comunicativa. A interatividade é a palavra-chave, e 

temos tudo ao nosso alcance através de redes interativas, como jogos, internet, televisão, 

cinema, etc.  

A tecnologia digital possibilita ao usuário interagir não apenas com o objeto (a 

máquina ou a ferramenta), mas com a informação, ou seja, o conteúdo. E esta 

interatividade afeta a relação entre computadores e ciberespaço de uma forma ativa, 

baseada no princípio da simulação, permitindo até a comunicação inteligente entre 

máquinas e objetos sem a mediação humana (marcada por objetos inteligentes, agentes 

inteligentes, sistemas experts, etc.). Segundo Lemos (2002, p. 123), “a interatividade, seja 

ela analógica ou digital, é baseada numa ordem mental, simbólica e imaginária, que 

estrutura a própria relação do homem com o mundo”. 

Para compreender os novos rumos do jornalismo na cultura digital, iremos dividir 

o artigo em quatro tópicos, contando com esta introdução, na qual retoma-se a origem da 

cibercultura e a interação homem-tecnologia, consideradas influências diretas da 

sociedade em rede. No segundo tópico, revemos uma das expressões mais importantes do 

ciberativismo: a cultura e a origem do termo hacker e sua inserção na mídia radical. 
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Assim, no terceiro tópico, partindo desses elementos, busca-se demonstrar como a 

configuração do grupo ativista Mídia Ninja apontam para características fundamentais do 

jornalismo pós-industrial (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013) e para o novo papel do 

jornalista mediante às transformações tecnológicas das primeira décadas do século XXI. 

 

2. A cultura hacker e a mídia radical 

Para falarmos sobre a cultura hacker é preciso, primeiramente, comentar sobre o 

ciberativismo. Com a expansão da internet, começaram a eclodir diversos movimentos de 

ação direta, com práticas sociais e comunicativas específicas, realizando novas formas de 

conflitualidades sociais. Neste enquadramento, surge o ciberativismo. De origem 

estadunidense, é um conjunto de práticas em defesa de causas políticas, socioambientais, 

sociotecnológicas e culturais, realizadas nas redes cibernéticas, como a internet.  

 

Inaugura-se, assim, um novo tipo de participação baseada na construção 

de redes informativas pela difusão de informações na web com objetivo 

de defesa dos recursos naturais e do ambiente, das diversidades 

culturais das culturas indígenas, além do ativismo nos territórios e na 

participação de fóruns mundiais contra o neoliberalismo até as 

propostas da ONU. (DI FELICE, 2013, p. 53) 
 

O termo ciberativismo origina-se nos anos 1990, com o advento das tecnologias 

digitais, e se manifesta através de diversos movimentos, além de encontrar nas novas 

tecnologias de comunicação uma aliada para o fortalecimento de sua organização. Desde 

seu surgimento, ao longo das transformações das tecnologias de informação e 

comunicação, houve uma profusão de ações que buscaram alcançar a interação para assim 

suprir suas demandas. Diante da mudança da Web 1.0 para a Web 2.0, houve uma 

reconfiguração do termo ciberativismo, que, nos últimos anos, delineia-se como uma 

forma intensiva de interação em rede entre indivíduos, territórios e tecnologias digitais, 

designativa da conectividade característica da ação social em e nas redes (DI FELICE, 

2013). 

Para o pesquisador Stephan Wray (1998), os ciber-historiadores do futuro 

compreenderão o ano de 1998 como um grande marco devido ao surgimento de duas 

importantes expressões do ciberativismo e das guerras via navegadores (the browser 

wars): a desobediência civil eletrônica e o “hacktivismo”. Wray (1998) descreve também 

que, no mesmo ano, na Grã-Bretanha, na Austrália, na Índia e na China, em quase todos 

os continentes, é possível encontrar relatos de hacktividade. 
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A definição original de hacker remetia a “um programador de computador 

talentoso que poderia resolver quase qualquer problema muito rapidamente, de modo 

inovador e utilizando meios não convencionais”4. Entretanto, esse termo foi colocado em 

disputa quanto mais as redes informacionais adquiriram importância) econômica e social. 

Em um primeiro momento, os compromissos dos hackers com a liberdade de informação 

e com o compartilhamento de códigos eram vistos como negativos para a acumulação e 

lucratividade das grandes corporações (SILVEIRA, 2010). Geralmente a matriz do 

pensamento hacker é moldada pelos ditames da liberdade de informação: a informação, 

inclusive o conhecimento, não deve ser propriedade de ninguém, e mesmo que seja, sua 

cópia não agride ninguém devido à natureza intangível de seu conteúdo. Ou seja, a 

informação deve ser livre.  

Julian Assange, fundador da Wikileaks5, em seu livro Cypherpunks, comenta que 

o potencial da rede mundial de computadores, como muitas tecnologias, ainda está sendo 

descoberto e pouco explorado. Concomitantemente, seu rumo está sendo definido pelo 

caminhar tecnológico e político, o que torna mais claro que a rede é um espaço de disputa 

política.  

 

Quando nos comunicamos por internet ou por telefonia celular, que 

agora está imbuída na internet, nossas comunicações são interceptadas 

por organizações militares de inteligência. É como ter um tanque de 

guerra dentro do quarto. [...] Nesse sentido a internet, que deveria ser 

um espaço civil, se transformou em um espaço militarizado. Mas ela é 

um espaço nosso, porque todos nós a utilizamos para nos comunicar 

uns com os outros, com nossa família, como o núcleo mais íntimo de 

nossa vida privada. Então, na prática, nossa vida privada entrou em uma 

zona militarizada. É como ter um soldado embaixo da cama. 

(ASSANGE, 2012) 
 

Fundado em 2006, a organização ficou famosa em 2010 quando publicou milhares 

de documentos secretos norte-americanos, supostamente vazados pelo soldado Bradley 

Manning, que servia no Iraque. Como o próprio autor pontua, a Wikileaks é fruto da 

cultura cypherpunk6. Seu modo de fazer jornalismo é revolucionário, pois expõe más 

condutas de governos, instituições e empresas, sem se preocupar se uma empresa é 

anunciante ou credora ou se o governo é de direita ou de esquerda. 

                                                 
4 Disponível em: <http://www.livinginternet.com/i/ia_hackers.htm>. Acesso em: 10 jun. 2017. 
5 Wikileaks é uma organização transnacional sem fins lucrativos, que publica em sua página postagens de 

fontes anônimas, documentos, fotos e informações sigilosas, vazadas de governos ou empresas. 
6 Os cypherpunks surgiram nos anos 1990, na Califórnia (EUA), e são os pioneiros na criação de espaços 

invisíveis na internet. Foram importantes no movimento em defesa da privacidade e anonimidade online. 
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O hackativismo ganhou notoriedade, principalmente na mídia de massas. Através 

da visibilidade proporcionada pela imprensa, o hackativismo trouxe à tona assuntos 

“esquecidos” ou ocultos da sociedade, chamando atenção da população para que ela reaja 

de alguma maneira. Devemos não somente destacar a origem da cultura hacker a partir 

da internet, mas também do chamado foss (free and open source software), comunidades 

de hackers que desenvolvem programas de computador com o código de fonte aberto e 

com licenças de propriedade permissivas. Tais programas permitem usar, copiar, estudar, 

melhorar e distribuir as mudanças realizadas no software (SILVEIRA, 2010). Através 

desses eventos, podemos perceber as conexões entre os objetivos dos hackers e os 

movimentos de mídia radical, onde a informação deve ser livre, sem maquiagem (edição 

que modifique a notícia de acordo com o interesse da corporação), e não ser transmitida 

apenas por um oligopólio de mídia. Segundo John Downing (2002), a mídia radical 

ativista se volta justamente para as experiências radicais fora de sua expressão industrial 

hegemônica, dando voz às minorias subjugadas. 

A internet representa, através do seu potencial democrático, uma nova era para a 

mídia alternativa, pois proporciona a transmissão fácil de textos simples, bem como uma 

série de formatos multimídia. Isto permitiu a distribuição de conhecimentos e recursos 

em quase todos os lugares do mundo, fato até então inédito.  A internet pode ser um meio 

pelo qual a política torna-se participativa, seja regional ou internacionalmente. O seu uso 

tem também impacto sobre o ativismo social e da mídia.  

É através das redes eletrônicas que os ativistas da mídia radical possuem a 

oportunidade de expressar-se diretamente por meio da divulgação de documentos na 

internet. A onipresença e a influência da mídia são geralmente identificadas devido ao 

seu papel veiculador de valores, prioridades e perspectivas hegemônicas. Porém, não se 

pode deixar de lado a forma marginal, alternativa, autônoma e experimental da 

comunicação de massa, a mídia alternativa radical, que são grupos de oposição em luta 

por transformações sociais. São por causa dessas experiências radicais que a mídia radical 

é, às vezes, boicotada, hostilizada, perseguida e até condenada à clandestinidade. Quando 

vinculadas a movimentos sociais autênticos, as mídias radicais colocam em evidência o 

imenso potencial estético, cognitivo, comunicativo e mobilizador dos meios massivos de 

expressão (MACHADO, 2002, p. 10). 

O termo cultura popular está concentrado na matriz da mídia radical alternativa, e 

vale lembrar que a mídia é parte da cultura popular e da malha social como um todo e não 
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se encontra isolada, de modo ordeiro, em um território político reservado e radical 

(DOWNING, 2002, p. 39). Hoje, esse tipo de mídia vai além do uso radical das 

tecnologias, como rádio, vídeo e internet, mas inclui uma série de atividades como o teatro 

de rua e os murais até a dança e a música. A mídia radical não está interessada pela 

audiência, mas sim em propor ao seu público o debate, a crítica e a ação.   

A mídia radical, em primeiro lugar, expande o âmbito das informações a partir da 

troca, do diálogo, aspecto no qual a mídia convencional perde por não oferecer espaço às 

audiências. Em segundo lugar, ela frequentemente tenta ser mais sensível do que a mídia 

convencional às vozes e aspirações dos excluídos, por ter relação com os movimentos 

sociais ou com algum outro em formação. Normalmente, é ela quem toma a dianteira na 

discussão de questões que só mais tarde receberão atenção da mídia oficial. Em terceiro 

lugar, a mídia radical alternativa não precisa censurar-se, pois não está submetido aos 

interesses do patrão e às leis de mercado da propaganda. Os assuntos pautados muitas 

vezes saem da mídia radical para a tradicional, o que possibilita um fluxo “inverso” do 

discurso, do menos para o mais numeroso. Em quarto lugar, a mídia radical possui sua 

própria organização interna, mais democrática e menos hierárquica (DOWNING, 2002). 

 

3. O Mídia Ninja e o jornalismo pós-industrial 

Como vimos, o ciberativismo é caracterizado por uma interação entre sujeitos, 

grupos e entidades com as tecnologias de informação, o acesso a banco de dados, às redes 

informativas e suas diversas interfaces multimídia. Segundo Manuel Castells (2012), a 

luta fundamental pelo poder encontra-se na construção de significados na mente das 

pessoas, pois a forma como as pessoas pensam determinam o destino das instituições 

sobre os quais a sociedade é organizada.  

 

De início, eram uns poucos, aos quais se juntaram centenas, depois 

formaram-se redes de milhares, depois ganharam o apoio de milhões, 

com suas vozes e sua busca interna de esperança, confusas como eram, 

ultrapassando as ideologias e a publicidade para se conectar com as 

preocupações reais de pessoas reais na experiência humana real que 

fora reivindicada. Começou nas redes sociais da internet, já que estas 

são espaços de autonomia, muito além do controle de governos e 

empresas – que, ao longo da história, haviam monopolizado os canais 

de comunicação como alicerces de seu poder. (CASTELLS, 2012, p. 7) 

 

Basicamente, os movimentos sociais são articulações da sociedade civil 

constituídas por segmentos da população que se reconhecem como portadores de direitos 
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e que se organizam para reivindicá-los (PERUZZO, 2013). Castells (2013) afirma que, 

ao longo da história, os movimentos sociais são vistos como produtores de novos valores 

e objetivos, levando as instituições da sociedade a se transformam com o intuito de 

representar tais valores e criar novas normas para organizar a vida social. Atualmente, 

eles exercem o contrapoder baseados em um processo de comunicação autônoma 

arquitetado nas redes de internet e nas plataformas de comunicação sem fio, livre daqueles 

que detêm o poder institucional, já que os meios de comunicação de massa são 

controlados por governos ou empresas de mídia.  

Na sociedade em rede, há uma imensa crise de representatividade, que não será 

resolvida por meios convencionais. Com a propagação da internet e surgimento de meios 

como blogs, sites e redes sociais digitais, não há mais necessidade de um líder ou de uma 

representação de governos, partidos políticos ou imprensa para mobilizar uma nação. Na 

perspectiva de Castells, através da articulação nas redes, a (re)ocupação de espaços 

públicos aponta para uma reinvenção da democracia, antes presa a um modelo de 

representação. Por meio de redes sociais digitais, é possível, agora, dar voz inédita aos 

indivíduos e às multidões. Mesmo com a repressão policial e ameaças à liberdade na 

própria internet, as pessoas estão aprendendo que não dependem mais de intermédios para 

se articularem e se manifestarem. Assim, multiplicam alternativas de ação colaborativa, 

as quais estabelecem canais de informação independentes. 

O ano de 2013 foi marcado pelas Manifestações dos 20 centavos, Manifestações 

de Junho ou Jornadas de Junho, que estava ocorrendo ao mesmo tempo em vários lugares 

do Brasil. Um movimento que insurgiu em vários países, do mundo árabe a Europa, 

África e Estados Unidos, e que demorou para eclodir no país, caracterizado por uma 

multidão que preenchia avenidas e ruas, sem líderes ou organizações que assumissem o 

protagonismo. Segundo Peruzzo (2013), tais protestos não foram convocados por 

nenhuma representação política tradicional, como sindicatos ou partidos políticos, mas 

sim configurado pela unidade da diversidade (esgarçamento no caráter de classe), pelo 

questionamento da mídia de massa e governo e pela sua nova forma de conexão (uso da 

internet e de redes sociais virtuais).  

O grupo ativista de mídia brasileiro Mídia Ninja destacou-se justamente pela sua 

cobertura em tempo real das Manifestações de Junho de 2013, pela sua quantidade de 

notícias, que foram transmitidas ao vivo, e pela revelação de eventos não cobertos pela 
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mídia tradicional. Configurados numa cultura peertopeer7 radical, formato de rede de 

computadores em que sua principal característica é a descentralização das funções 

convencionais de rede (onde o computador conectado de cada usuário acaba realizando 

funções de servidor e de cliente ao mesmo tempo), os ninjas tornam público qualquer tipo 

de manifestação, sem nenhuma maquiagem de edição, mesmo àquelas que sejam contra 

o próprio interesse daqueles que os narram. O grupo revive a “napsterização” da 

informação, ou seja, usuários comuns podem, massivamente, acessar diretamente dados 

de outros usuários. Esse tipo de rede pode ser utilizado para compartilhar músicas, vídeos, 

imagens, dados ou qualquer coisa com formato digital. Diversas redes operam atualmente 

neste molde peertopeer de compartilhamento, como a Kademlia, Gnutela, Kad Network 

e SoulSeek.  

Os ninjas, da sigla N.IN.JA (Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação), são 

caracterizados pelo seu midialivrismo (LORENZOTTI, 2016), referindo-se ao cidadão 

multimídia que atua em iniciativas inspiradas na dinâmica do compartilhamento e na 

construção da cultura comum, como internet, rádios comunitários, entre outros. Os ninjas 

não diferem muito dos hackers colaboradores do Wikileaks, por exemplo, que tornam de 

domínio público documentos confidenciais. O grupo apresenta base genealógica e 

organização semelhante aos hackers, pois entende que qualquer assunto relevante deve 

se tornar público, viabilizado em uma forma individual de extrair e transmitir a notícia 

em seu estado bruto, sem a cosmética tradicional da edição.  

O Mídia Ninja atua como uma espécie de mídia para os movimentos sociais, 

dando lugar a múltiplas vozes, pontos de vista e discursos do mesmo fato, oriundos de 

indivíduos conectados à internet. É a essência do ciberespeaço: computadores abertos 

compartilhando informações entre eles. É interessante notar que cada repórter-ninja 

possui seu próprio perfil de atuação, com seu próprio ponto de vista, interagindo com a 

narrativa reportada aos leitores que acompanham uma matéria ao vivo por uma rede 

social. 

Pelo número impressionante de um milhão e meio de likes na rede social 

Facebook e pelo alcance de seus vídeos que chegam a mais de dois milhões de 

visualizações, percebe-se a interação do leitor e voluntários colaboradores do grupo que 

                                                 
7 Do inglês par-a-par ou simplesmente ponto-a-ponto (sigla p2p). 
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enviam diariamente, através de grupos de chats8, vídeos, fotos, textos e pautas alinhadas 

com a ideologia do grupo, que são postadas em suas várias plataformas de redes sociais 

digitais (Facebook, Instagram e Twitter).  

Lançado em 2012 pelo Tow Center for Digital Journalism da Columbia 

Journalism School, o relatório de pesquisa “Jornalismo Pós-Industrial: Adaptação aos 

Novos Tempos” analisa as mudanças do atual jornalismo, constando que suas condições 

técnicas, materiais e métodos empregados na apuração e divulgação de notícias até o final 

do século passado já não se aplicam.   

No ecossistema do jornalismo pós-industrial, o trabalho jornalístico é feito pela 

colaboração de amadores, multidões e máquinas. Todos os indivíduos podem publicar; 

multidões ganharam força e os meios de comunicação se tornaram sociais; e máquinas 

são usadas para possibilidades infinitas abertas pela coleta de dados e o uso de algoritmos 

para organizá-los. Essas mudanças fazem da velha fórmula de produzir notícia um modelo 

que vem se desgastando há muito tempo. Em muitos acontecimentos de relevância 

jornalística, é bem provável que a primeira descrição dos fatos seja feita por um indivíduo 

munido por um aparelho celular conectado à internet, e não por um jornalista profissional.  

 

Em muitos acontecimentos de relevância jornalística, é cada vez mais 

provável que a primeira descrição dos fatos seja feita por um cidadão 

conectado, não por um jornalista profissional. Em certas situações –

desastres naturais, chacinas –, a transição já foi concluída. 

(ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013, p. 43). 

 

A “apuração de dados” é uma das principais qualidades do ofício, sendo a função 

que serve de forma mais direta ao interesse público. Está no cerne do jornalista, é aquilo 

que ninguém mais pode fazer. A importância desse trabalho revela uma batalha travada 

em torno do jornalismo na última década e meia: a briga entre blogueiros vs. jornalistas 

e o conflito sobre agregação de conteúdo vs. cobertura própria.  

O grupo Mídia Ninja resgata a ideia do jornalismo pós-industrial, onde todos 

podem publicar, filmar e distribuir notícias, mas o que eles fazem não é novidade, pois 

eles apenas recuperaram a tradição da reportagem de rua e, ao assumir um lado, contestam 

a hipocrisia da imparcialidade como valor jornalístico (LORENZOTTI, 2013, p. 84).  

Durante o programa Roda Viva, da TV Cultura de São Paulo, em 2013, o coletivo diz 

                                                 
8 Os integrantes do Mídia Ninja, assim como vários outros meios de comunicação da mesma linha 

(Jornalistas Livres, por exemplo), utilizam o aplicativo Telegram para se comunicarem entre si e 

compartilharem narrativas de um mesmo fato em várias partes do país. 



 

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

 

 10 

fazer um jornalismo independente, um jornalismo pós-industrial, pois estaria livre dos 

condicionamentos de empresas e dentro da lógica que a internet representa: agilidade, 

imediatismo e liberdade (PERUZZO, 2013). Podemos afirmar que o Mídia Ninja combate 

o modelo jornalístico convencional ao descrever as narrativas em tempo real, participando 

ativamente dos fatos – episódio que cada vez mais desaparece nas redações tradicionais.  

De acordo com o relatório de Bell, Anderson e Shirky, a mudança dos parâmetros 

e contexto do jornalismo obriga a repensar de várias maneiras seus fundamentos e a 

tomada de decisões éticas. Muda-se a definição de quem é o jornalista, as questões 

relacionadas ao trabalho e a obrigatoriedade de realizar o ofício em redações ou salas de 

reuniões. E muda-se também a forma como é praticado o jornalismo cidadão e o conteúdo 

gerado por milhares de usuários conectados, produzindo e distribuindo informações.  

O jornalista continuará cumprindo sua função em um ambiente de alta imersão, 

adaptando sua rotina de trabalho em um mundo de conversação e informação contínuas, 

em tempo real. Sob o ponto de vista dos autores norte-americanos, será função do 

jornalista também ter capacidade de acompanhar e desdobrar discussões públicas em 

redes sociais digitais ou em seções de comentários em um site. Sobre fontes, checagem, 

apuração e autoria, elas continuam sendo obrigações éticas na prática da profissão. Se o 

jornalismo tem um impacto social, e se parte de sua função é obrigar outras instituições a 

prestar contas de seus atos, o próprio jornalismo deve ser capaz de justificar os seus. 

 

4. Considerações finais 

Percebe-se que o grupo Mídia Ninja é consequência da internet contemporânea e 

sua massiva interação em tempo real, de ninja para leitor e vice-versa. Tal mídia possui 

seu diferencial devido ao uso da internet, das mídias e redes sociais virtuais e de 

smartphones como canais de informação para articular pessoas e ações, além de utilizá-

lo como arena de debate, de difusão, acesso e troca de informação.  

O jornalismo ativista é importante para essas causas, pois não se resume a apenas 

dar suporte a movimentos e causas sociais, mas sim em como ele transforma os conceitos 

de participação, coletividade e espaço democrático. Movimentos sociais e cultura hacker 

estão presentes na essência da informação na sociedade em rede. Um protesto eclodido 

em uma determinada parte do mundo a partir de documentos vazados por hackers, sendo 

reportado em tempo real por mídias radicais alternativas, transmitido no ciberespaço, 

veiculado em uma interface de web em tempo real. Uma realidade que convivemos 
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quando perguntamos ao Google qual restaurante está mais perto de casa – interação 

humano e máquina. Tal modo irá ser transposto ao jornalismo e mudará radicalmente o 

modelo veiculador de informação.  

O que o jornalismo pós-industrial solicita ao modelo tradicional regido pela 

maioria das redações de grandes veículos de imprensa de massa é, de alguma forma, 

(re)modelar o jeito que jornalistas fazem/produzem/reportam notícia. A falta de 

credibilidade e perda de espaço para as mídias digitais, seja independente ou não, obriga 

a repensar o jornalismo do século XXI e sua sobrevivência. 
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