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RESUMO

A fim de compreender os entrelaçamentos e fronteiras entre jornalismo e ativismo 
midiático, neste trabalho, debruçamos sobre as práticas e produção das narrativas do 
grupo Mídia Ninja em sua fanpage no Facebook. Amparando-nos nos conceitos de 
comunicação alternativa a partir de Downing (2002), Peruzzo (2006) e Martín-Barbe-
ro (2009), de midiativismo com Moraes (2007), Malini e Antoun (2013) e nos critérios 
de noticiabilidade sistematizados por Silva (2014), adotamos a técnica da observação 
direta e a realização de entrevista como procedimentos metodológicos. Com isso, 
esta pesquisa aponta não somente os valores-notícia que norteiam as narrativas de 
um grupo assumidamente ativista, mas também provoca uma importante reflexão 
sobre jornalismo e ativismo no cenário das mídias digitais.
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Entre o ativismo midiático e o jornalismo:
 os valores-notícia e as práticas produtivas nas 

narrativas da Mídia Ninja

Introdução 

A Mídia Ninja – Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação – tem sua his-
tória marcada pela cobertura midiática das Jornadas de Junho de 2013, episódio que 
levou milhões de brasileiros às ruas para participar de manifestações políticas. Equi-
pados com dispositivos móveis (smartphones, câmeras e gerador em um carrinho de 
supermercado) e participando das passeatas, os Ninjas revelaram múltiplos pontos 
de vista, geralmente invisibilizados pela mídia tradicional. Essa atuação levantou de-
bates acerca das formas de comunicação e de participação que emergem no contexto 
da convergência midiática, sobretudo nas redes sociais digitais. Naquela ocasião, o 
grupo transmitia os protestos por meio de streaming1 pelo TwitCasting, serviço de 
captação e envio de vídeos para a Internet. Os vídeos podiam ser vistos pelo canal 
online PósTV2 ou a paritr de aplicativos visualizadores do TwitCasting disponíveis 
para smartphones.

Além das transmissões em tempo real, a cobertura também era realizada pela 
fanpage NINJA3 e posteriormente pelo seu perfil no Twitter4, canais mantidos até 
hoje pelo grupo, que também usa as plataformas Tumblr e YouTube, além do seu 
site5. A proposta é experimentar e adaptar-se às novas formas de produção, distribui-
ção e interação com o conteúdo, favorecidas pelas tecnologias emergentes. “Aposta-
mos na lógica colaborativa de criação e compartilhamento de conteúdos, caracterís-
tica da sociedade em rede, para realizar reportagens, documentários e investigações 
no Brasil e no mundo” (FANPAGE NINJA, n.d., online).

Dessa forma, a Mídia Ninja tornou-se uma rede formada por mais de duzen-
tos coletivos e milhares de colaboradores (LEAL, 2015). O seu site institucional, por 
exemplo, é uma verdadeira vitrine da produção dessa rede. Além de um riquíssimo 
acervo fotojornalístico das principais coberturas feitas pelo coletivo, o site disponibi-
liza ensaios sobre os mais diversos temas, assinados por dezenas de colunistas. Esses 
ensaios são postados com frequência e o mais antigo na linha de regularidade data de 
10 de março de 2017, mas a produção e distribuição descentralizadas da informação 
1 Tecnologia de transmissão contínua de dados de áudio e vídeo por meio de redes digitais.
2 Disponível em: <http://postv.org/>. 
3 Disponível em: <http://www.facebook.com/midiaNINJA/?fref=ts>. 
4 Disponível em: <http://www.twitter.com/midianinja>. 
5 Antes, o seu site de notícias era mantido na plataforma Oximity (www.ninja.oximity.com). Hoje, é hospeda-
do pela Rede Livre (www.midianinja.org) e seu enfoque principal está nos ensaios e acervos.
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a partir das plataformas digitais constituem uma prática que vem desde o início da 
Mídia Ninja. A sua forma de utilizar o ciberespaço e diversas ferramentas digitais de 
comunicação, sobretudo dispositivos móveis (FIRMINO DA SILVA, 2013), para criar 
conteúdo informativo, defender causas sociais e o exercício da cidadania, trouxe-nos 
as seguintes inquietações: quais as fronteiras entre jornalismo e ativismo midiático?; 
e como essas práticas coexistem no trabalho da Mídia Ninja? 

A fim de melhor abordar essas questões, amparamo-nos em estudos e reflexões 
importantes sobre a temática. Para entender o ativismo midiático, fizemos uma 
incursão teórica pela noção de comunicação alternativa a partir de Downing (2002), 
Peruzzo (2006) e Martín-Barbero (2009) e enfocamos pesquisas que abordam o 
fenômeno do midiativismo, como as de Moraes (2007), Malini e Antoun (2013). 
Recorremos, ainda, à hipótese do newsmaking pela perspectiva de Tuchman (1978) e 
Traquina (2001), a fim de perceber os modos de fazer jornalismo da Mídia Ninja. Além 
disso, utilizamos os critérios de noticiabilidade e os valores-notícia sistematizados 
por Gislene Silva (2014), buscando identificá-los e analisá-los nas narrativas desse 
coletivo produzidas para a sua fanpage no Facebook.

Nesse sentido, adotamos a observação direta sobre o conteúdo selecionado, cuja 
técnica é indicada para “[...] compreender processos, inter-relações [...] e os contextos 
sociais e culturais onde acontecem as experiências humanas” (JORGENSEN, 1989 
apud SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006, p. 383). Fizemos um levantamento das 
produções de sua fanpage desde a criação em 2013 até meados de 2015, conforme recorte 
temporal estabelecido na pesquisa inicial6. Como junho de 2013 marca a ascensão da 
Mídia Ninja, selecionamos o período de 13 a 17 de junho de cada um dos três primeiros 
anos de atividades do grupo. A partir desse recorte, identificamos as postagens de sua 
fanpage7 que mais geraram interações do público e selecionamos as três principais de 
cada ano, totalizando nove publicações. Outro procedimento metodológico adotado 
nesta pesquisa é a entrevista realizada com o grupo, o que nos permitiu apreender a 
compreensão do coletivo sobre o seu trabalho e a sua própria natureza. O grupo optou 
por responder as questões de forma institucional e não individual.

Assim, diante da extensa produção acadêmica sobre a Mídia Ninja, este 
trabalho diferencia-se por buscar compreender os conceitos e práticas do ativismo 
midiático (midiativismo, midialivrismo e ciberativismo) no contexto do jornalismo, 
percebendo não somente os critérios de noticiabilidade e valores-notícia presentes 
no conteúdo produzido pelo grupo, mas também provocando uma reflexão sobre o 
entrelaçamento de ambas as práticas no cenário das redes sociais digitais.

6 Este trabalho origina-se na pesquisa As fronteiras entre ativismo midiático e jornalismo: os valores-notícia 
e as práticas produtivas nas narrativas da Mídia Ninja, que recebeu Menção Honrosa no Prêmio Adelmo 
Genro Filho, categoria TCC/IC, apresentada por Leal e orientada por Martins na SBPJor 2016.
7 Ressaltamos também que nos detivemos ao Facebook porque a Mídia Ninja ainda não tinha página no 
Twitter no período selecionado. O primeiro tweet no perfil @MidiaNinja só foi postado em 26 jun. 2013.
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1 A comunicação que vem do outro lado

Para melhor compreender o ativismo midiático, convém perceber o campo 
da comunicação contra-hegemônica, no qual essa prática está inserida. Partindo da 
ideia de Gramsci de que a mídia se tornou “[...] o principal aparelho privado de 
hegemonia”, Nogueira (2013, p. 183) ressalta que “[...] a mídia substituiu os tradi-
cionais agentes da hegemonia, os partidos políticos, na mediação entre candidatos e 
eleitores, na definição da agenda do debate público, na transmissão de informações 
políticas, na canalização das demandas sociais e na crítica das políticas públicas”.

Na discussão sobre o conceito de hegemonia, Downing (2002) também recorre 
a Gramsci retomando a figura do “intelectual orgânico”, aquele que participa da vida 
prática do grupo social que representa, tornando coerentes os problemas levantados 
pelo grupo e formando um bloco social e cultural. Ao papel do intelectual orgânico, 
Downing (2002) compara o comunicador ativista, que desempenharia a função de 
liderança organizada para coordenar os desafios à hegemonia capitalista e propor 
programas e perspectivas alternativas. 

O monopólio da comunicação exercido pelas corporações da mídia tem conse-
quências políticas, culturais, sociais e econômicas de longo alcance e profundidade, 
impede o debate plural das ideias, torna invisível – quando não “demoniza” – atores 
e movimentos sociais, padroniza comportamentos, constrói percepções e consensos 
segundo critérios e métodos não transparentes e não submetidos ao controle das so-
ciedades (ARBEX JR., 2003).

Por isso, para atuar no campo midiático, os movimentos sociais precisam de-
sempenhar um papel contra hegemônico e alternativo. No Brasil, o que antes era cha-
mado comunicação popular ganhou outro significado sob a censura do regime mili-
tar. Como bem lembra Peruzzo (2006), a expressão comunicação alternativa é típica 
dos anos 1960 a 1980 e surge como um tipo de imprensa não alinhada à postura da 
mídia tradicional, constituindo-se uma opção aos modelos e padrões hegemônicos e 
representando um diferencial como fonte de informação, conteúdo e enquadramento 
das notícias. Em sua essência, essa comunicação buscava alterar o injusto, o opressor 
e a inércia; não visava o lucro, mas uma transformação de ideias instituídas na socie-
dade. (PERUZZO, 2006).

Outros termos também foram atribuídos à comunicação contra-hegemônica: 
alternativa, participativa, participatória, horizontal, comunitária, dialógica e radi-
cal, dependendo do lugar social, do tipo de prática em questão e da percepção dos 
estudiosos. Porém, todos compartilham do mesmo sentido político: representar uma 
forma de expressão de segmentos geralmente empobrecidos da população, mas em 
processo de mobilização, visando suprir suas necessidades de sobrevivência e de par-
ticipação política com vistas a estabelecer a justiça social (PERUZZO, 2006).
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Martín-Barbero (2009) procura fazer uma distinção entre os meios de comu-
nicação alternativos e comunitários, associando esses últimos à democratização, 
participação de grupos diversos. Já os primeiros são associados ao confronto com 
os meios hegemônicos, pois, “[...] no fundo, os alternativos sempre se guiaram pela 
vanguarda política e sempre foram pouco democráticos” (p. 160). Nesse contexto, 
o autor chama a atenção para as mudanças que ocorrem na comunicação, não em 
relação à tecnologia, mas à “[...]comunicação como uma chave de transformação po-
lítica, como esboço de uma nova democracia” (p. 161), em que as pessoas começam 
a ter um poder e visibilidade política que antes não tinham, protagonizando novas 
formas de cidadania.

Downing (2002) diz que, para ser considerada alternativa, a mídia deve não 
somente compartilhar dos valores dos movimentos sociais e fornecer ao público os 
fatos que lhe são negados pela mídia tradicional, mas também se preocupar em de-
senvolver uma perspectiva de questionamento do processo hegemônico, fortalecendo 
o sentimento de confiança do público em relação ao seu poder de realizar mudanças 
reais.

Moraes (2007) compartilha dessa perspectiva, adotando a noção de comunica-
ção alternativa como uma ferramenta para a comunicação no campo popular, sem 
deixar de lado a militância social. Dessa forma, fica implícito que jornalistas e/ou 
comunicadores devem estar dentro do conflito, sempre com uma clara tendência a 
democratizar a palavra e a informação. Essa visão nos remete à compreensão que o 
grupo Mídia Ninja tem de si mesmo, conforme seu site institucional:

Uma das possibilidades mais interessantes do processo de comunicação ativista é a 
possibilidade de ruptura com o falso mito da imparcialidade do Jornalismo Corpo-
rativo. Nesse contexto, o cidadão que se vê como um veículo ou faz parte de uma 
rede de midialivrismo não está em um protesto apenas para fazer o registro. Ele é 
um corpo da multidão e a comunicação é uma das formas de mobilizar e organizar 
(MÍDIA NINJA, n. d., online).

Reforçando essa discussão, Moraes (2007) cita Vinelli e Esperón (2004), que 
propõem uma aproximação das noções de comunicação alternativa e contrainforma-
ção. Para eles, a comunicação alternativa é um processo que abarca desde o discurso 
até a organização do meio de comunicação e as formas sociais em que este é utilizado. 
Por sua vez, o discurso contrainformativo é o elemento que, seja como intervenção 
política de urgência, ou como uma reflexão mais profunda, manifesta as necessidades 
da conjuntura política e os objetivos da organização político-social (VINELLI; ESPE-
RÓN, 2004 apud MORAES, 2007).

Partindo dessa percepção, identificamos na Mídia Ninja tanto aspectos da co-
municação alternativa, como da contrainformação. Em sua forma de organização e 
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produção, o grupo tem caráter contra hegemônico, prima pela militância e insere-se 
nos conflitos e manifestações. Suas pautas, abordagens e narrativas apresentam uma 
visão alternativa em relação à mídia hegemônica, provocando novos olhares. Durante 
entrevista para esta pesquisa (LEAL, 2015)8, o grupo reforça essa perspectiva: “Cria-
mos contra-narrativas colocadas pela mídia tradicional e conservadora que objetiva 
invisibilizar e criminalizar diversas lutas e movimentos atuantes no país”. 

Como exemplo, podemos citar vários episódios em que os Ninjas usaram a 
comunicação para promover intervenção política e manifestar as necessidades de de-
terminado grupo social. Um desses episódios foi a Greve dos Garis, no Rio de Janei-
ro, em março de 2014. Naquela ocasião, a Mídia Ninja foi a principal esfera pública 
que ecoou a voz dos manifestantes. Enquanto a mídia hegemônica cobria a greve 
mostrando suas consequências negativas e evidenciado a sujeira na cidade deixada 
pela ausência do trabalho dos garis, a Mídia Ninja explicou as causas da greve e mos-
trou o lado heroico dos garis. Durante a entrevista já citada9, Rafael Vilela, repórter 
da Mídia Ninja, ressalta as circunstâncias adversas encontradas pelos garis naquela 
greve: “A Globo, a prefeitura, a Comlurb [empresa de saneamento] e o sindicato dos 
trabalhadores eram contra a greve, e tratavam de criminalizá-la em todas as oportu-
nidades. Os garis tinham a eles mesmos, as redes sociais e a mídia independente”.

Outro exemplo são as Jornadas de Junho de 2013, quando a Mídia Ninja ga-
nhou notoriedade como mídia alternativa, cobrindo e participando das manifesta-
ções. Esse episódio remete-nos ao que Freitas (2009) defende como uma nova hege-
monia, a qual forma “[...] uma espécie de mainstream do periférico e do minoritário” 
(p. 11), e que podemos perceber no protagonismo do grupo diante do manuseio das 
novas tecnologias e na figura de “intelectual orgânico” exercida por esse coletivo. Essa 
atuação participativa seria um dos diferenciais da Mídia Ninja. Segundo Bruno Tor-
turra (2013), um dos criadores do coletivo, naquele contexto o grupo era visto como 
“[...] a única organização que estava criando uma narrativa em torno dos protestos 
em todo o país, e ao mesmo tempo sendo percebida como fruto deles, e fragmentária 
como eles” (n.p.). A ausência de protagonismo nas manifestações evidenciou a Mídia 
Ninja, a qual despertou a adesão de pessoas que, mesmo não sendo ligadas ao grupo, 
sentiam-se parte dele.

Por mais que tentássemos, não éramos mais um veículo, mas uma estética, uma 
modalidade de jornalismo que se confundia com ativismo. Pipocavam, uma atrás 
da outra, páginas de sucursais da MN de gente que nunca havia nos procurado. 
Garotos transmitiam com seus celulares, em primeira pessoa, e compartilhavam 
seus links com a hashtag #MidiaNinja. Blogs reuniam todos os streamings de rua 

8 Entrevista concedida por E-mail a Mayra Leal, em 31 de março de 2015.
9 Entrevista concedida por E-mail a Mayra Leal, em 31 de março de 2015; esta pergunta foi respondida por 
Rafael Vilela.
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simultâneos pelo país como se todos fizessem, e não faziam, parte de nossa rede. 
Perdíamos o controle sobre quem falava em nome da Mídia Ninja. E, longe de nos 
incomodar, abraçamos o carma com um slogan: “Somos todos Ninjas.” (TORTUR-
RA, 2013, n.p. online). 

Ao permitir que as histórias sejam contadas por múltiplos atores e sob as mais 
diferentes perspectivas, o grupo procura fortalecer o movimento midiativista e des-
pertar a atenção para os interesses das comunidades, a fim de “[...] levantar debates 
e novos estados de consciência na sociedade, a partir da informação”, pautando-se 
nas lutas sociais e “[...] articulando transformações culturais, políticas, econômicas 
e ambientais”10.

2 Conceitos e práticas de ativismo midiático

O ativismo midiático é uma prática presente no campo da comunicação alter-
nativa, possibilitado pela relação entre a comunicação e a democracia. A Internet 
muito tem contribuído para essa questão, pelas próprias características do ciberespa-
ço, como a de um canal desterritorializado com baixo custo e rapidez na difusão de 
informações (MORAES, 2003), de “[...] espaço de comunicação inclusivo, transpa-
rente e universal” (LÉVY, 2003, p. 367), que favorece a visibilidade social (MORIN, 
2003) e a construção de informação de modo cooperativo e dialógico, tornando as 
narrativas mais plurais (NOGUEIRA, 2013).

No levantamento bibliográfico realizado para este trabalho, encontramos três 
nomenclaturas que se referem às práticas ativistas em espaços midiáticos: midiativis-
mo, midialivrismo e ciberativismo. Alguns autores referem-se aos termos como sinô-
nimos, outros pontuam diferenças entre eles. A fim de compreender em quais dessas 
práticas a Mídia Ninja reside, apresentamos o resumo das principais concepções:

10 Mídia Ninja, na entrevista concedida a Mayra Leal.
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QUADRO 1 – Ativismo midiático – características e concepções

Midiativismo Midialivrismo Ciberativismo

Combinação de estratégias de 
comunicação alternativa às ações 
políticas desenvolvidas. (DOWNING, 
2002)

Expressão direta contra as estruturas 
de poder (AQUINO, 2009)

Originalidade da intervenção, 
singularidade dos mecanismos de 
luta e o radicalismo de suas ações 
visando o efeito de poder. Suas ações 
se intensificam em períodos de tensão 
política ou como parte do anseio de 
expressar o descontentamento das 
massas (DOWNING, 2002)

Hibridação e transversalidade; 
apropriação tecnológica para 
mudança social; alternativa 
consistente à mídia empresarial (DA 
COSTA JÚNIOR, 2008)

Mídias livres são herdeiras 
do midiativismo de massa, se 
constituindo a partir do momento 
em que as rádios comunitárias, 
imprensa sindical e organizações 
não-governamentais passaram a 
lutar diretamente pelo direito à 
comunicação. (MALINI; ANTOUN, 
2013)

Prática antagonista e alternativa 
ao modo de fazer comunicação 
empresarial (MALINI; ANTOUN, 
2013)

“Hacker das narrativas”, que quando 
submetidas ao compartilhamento 
geram um ruído de visão múltipla, 
conflitiva e subjetiva dos fatos 
(MALINI; ANTOUN, 2013)

Presença na cobertura como um dos 
sujeitos do acontecimento e utilização 
da comunicação para mobilização, 
organização e expressão. (BENTES, 
2014)

Apropriação da Internet como um 
espaço para construção de ação 
política. (AQUINO, 2009)

“Militância virtual, prática através 
da qual os movimentos sociais 
utilizam a Internet como forma de 
pensar a função transgressora da 
comunicação, além de dar alcance 
global a uma causa, visando às 
transformações dessa hegemonia.” 
(AQUINO, 2009, p.53)

Conceito que rompe com o 
próprio ativismo social numa 
versão hacker e comunitária 
(MALINI; ANTOUN, 2013)

Precisa estar alinhado a embates 
sociais concretos das instituições 
que organizam o mundo real para 
produzir resultados políticos. 
(NOGUEIRA, 2013)

Mobilização de multidões por 
causas diversas, como ecológicas 
e relativas a defesa de direitos 
humanos (SANTOS, 2011)

Fonte: Elaborado pelas autoras a partir da pesquisa bibliográfica.

A partir dessas diferentes concepções de ativismo midiático, é possível perceber 
que a Mídia Ninja apresenta características de todas elas, sobretudo devido à linha 
tênue entre tais termos. Um dos elementos midiativistas na Mídia Ninja é a pauta 
voltada para movimentos sociais e “negligenciadas pela hegemonia midiática”. Con-
siderada por Bentes (2014) como um dos diferenciais do midialivrista, a participação 
ativa em protestos, que a torna não só uma testemunha do fato, mas um agente da 
manifestação, é outra característica da Mídia Ninja, pois esta faz cobertura apenas 
das causas que acredita. Ainda como midialivrista, há a construção de contranarra-
tivas (hackeamento das narrativas) percebida, principalmente, na cobertura das Jor-
nadas de Junho 2013. 

Das características comuns ao midiativismo e ao midialivrismo, há a luta pelo 
direito à comunicação, criando, muitas vezes, um antagonismo com as oligarquias de 
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comunicação e servindo como espaço de fiscalização e denúncia dessas oligarquias. 
Além disso, a Mídia Ninja também adota o ciberativismo. No espaço virtual, assume 
uma postura combativa, promove campanhas em suas redes sociais, convoca manifes-
tações e milita por causas socioambientais. Essa característica é percebida com maior 
evidência a partir do segundo ano de exercício da Mídia Ninja, o que explicaremos 
na análise da Fanpage NINJA feita a seguir.

3 O newsmaking e a Mídia Ninja

A abordagem do newsmaking, cuja principal pesquisadora é a socióloga Gaye 
Tuchman (1978), procura entender o processo integral de seleção e produção da no-
tícia e não somente os critérios de seleção, articulando-se entre dois limites: o da cul-
tura profissional e o da organização do trabalho e dos processos produtivos (WOLF, 
2003), descrevendo como a organização do trabalho e de seus processos produtivos 
influenciam na construção social da notícia, compreendida como uma construção 
da cultura profissional dos jornalistas (TRAQUINA, 2001) que, por sua vez, é vista 
como um conjunto de regras, hábitos e convenções compartilhadas entre esses pro-
fissionais.

Para Wolf (2003), os principais pilares dessa teoria estão na definição de cri-
térios de noticiabilidade, que representam um conjunto de requisitos que se exigem 
dos acontecimentos para que estes sejam noticiados. Tais critérios são definidos por 
Traquina (2001) como “o conjunto de valores-notícia que determinam se um acon-
tecimento, ou um assunto, são suscetíveis de se tornar notícia, isto é, serem julgados 
como transformáveis em matéria noticiável, por isso, possuindo ‘valor-notícia’” (p. 
173). Wolf (2003) diz acreditar que os valores-notícia estejam em todo o processo 
de produção jornalística, desde a seleção dos fatos à construção da notícia. Assim, 
diante dos inúmeros acontecimentos no mundo, os jornalistas adotam critérios e ins-
trumentos para selecionar os fatos e construir as notícias. O autor acredita que es-
ses valores derivam de pressupostos implícitos ou de considerações relativas ao seu 
conteúdo, ao seu produto informativo, ao público e à concorrência e ao meio, entre 
outros fatores, conforme veremos a seguir a partir do enfoque em nosso objeto de 
estudo.

3.1 Critérios relativos ao conteúdo

De acordo com a entrevista já citada, na Mídia Ninja, os critérios de seleção 
da notícia partem de dois parâmetros: pautas negligenciadas pela mídia hegemônica 
ou abordagem de um ângulo não mostrado pela grande imprensa. Para o grupo, “[...] 
notícia é tudo que deriva dos temas que nos tocam e nos mobilizam”, como “[...] a 
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questão socioambiental, os direitos humanos, as políticas culturais, a democratiza-
ção da comunicação, a legalização da maconha, entre outras”. Portanto, o tema e/ou 
conteúdo é um importante critério para definição das pautas e notícias construídas 
pelo grupo.

3.2 Critérios relativos ao produto

Segundo a Mídia Ninja, seu diferencial é o tratamento da informação não 
como um produto numa linha de produção, mas como fortalecimento de lutas so-
ciais. “Conversamos, criamos relações e damos continuidade a toda informação que 
divulgamos”. Ao que se refere à disponibilidade de conteúdo e facilidade de cober-
tura, acreditamos que o fato do grupo possuir colaboradores em diversos lugares fa-
vorece o acesso ao fato e à construção do produto informativo. Conforme informado 
naquela entrevista, o material é recebido diariamente e cada colaborador “[...] tem 
autonomia para trabalhar a pauta que achar importante para ser abordada, princi-
palmente aquelas que eles vivenciam diariamente” e, dessa forma, criar o seu próprio 
produto.

3.3 Critérios relativos ao público e à concorrência

Para a Mídia Ninja, a possibilidade de receber um feedback do público en-
riquece seu trabalho, pois o grupo assume um papel político e procura provocar e 
instigar. Conforme explicou naquela entrevista, suas fanpages são abertas ao público, 
que pode fazer elogios, críticas e sugestões: “É uma lógica participativa e construtiva 
da informação, onde o público pode opinar, comentar e compartilhar da forma que 
achar melhor, seja pró, seja contra”. Em relação a outros grupos midiáticos, a Mídia 
Ninja afirma que não os vê como concorrentes. Primeiramente, por não ter os mes-
mos fins lucrativos da imprensa tradicional e, segundo, por enxergar outros grupos 
de mídia independente como parceiros, fazendo que o mais importante seja o com-
partilhamento e alcance das informações.

3.4 Critérios relativos ao meio

Com as facilidades do ciberespaço, o jornalismo conta com a mobilidade e com 
ferramentas que permitem a realização de todas as etapas de produção de conteúdo 
informativo diretamente da rua, o que para Augé (1994), citado por Firmino da Silva 
(2013), representa uma desterritorialização e uma reterritorialização do espaço da 
redação, podendo ocasionar uma descentralização ou não lugar para essa produção. 
Este explica que a construção desse espaço jornalístico descentralizado ou redação 
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móvel se realiza “[...] através do aporte da infraestrutura de conexão sem fio (3G, 4G, 
Wi-Fi, WiMax ou Bluetooth) e das tecnologias móveis digitais, portáteis e ubíquas 
(celular, smartphone, tablets, netbooks, gravadores, câmeras digitais e similares)” 
(FIRMINO DA SILVA, 2013, p. 101).

Essas transformações fizeram surgir o conceito de “Jornalismo Móvel Digital”, 
o qual, segundo Firmino da Silva (2013, p. 42), relaciona-se à “[...] utilização de tec-
nologias móveis digitais e de conexões de redes sem fio na prática jornalística contem-
porânea visando o desenvolvimento das etapas de apuração, produção e distribuição 
de conteúdos do campo”, conferindo uma nova dinâmica às rotinas produtivas do 
jornalismo. O autor também identifica alguns aspectos principais da reconfiguração 
da reportagem com a introdução das tecnologias móveis, sendo eles: multitarefa/acú-
mulo de funções; atualização contínua do campo; velocidade/tempo real; trabalho 
para multiplataformas; streaming de dados; interações mediadas virtualmente entre 
repórteres e editores. 

Em nossa análise, percebemos que, dentre as características do Jornalismo Mó-
vel, aquela chamada de atualização contínua do campo (FIRMINO DA SILVA, 2013) 
é muito forte no trabalho da Mídia Ninja. Nas coberturas dos protestos de 2013, por 
exemplo, a transmissão contínua em tempo real, sem se limitar a uma grade de horá-
rio, permitiu-lhe registrar cenas exclusivas, quando as câmeras das grandes televisões 
já estavam desligadas. A incorporação desse conteúdo pela grande mídia também é 
um fenômeno percebido neste estudo, pois diversas imagens produzidas pelos repór-
teres Ninjas foram veiculadas pela imprensa hegemônica.

Firmino da Silva (2013) atenta para o fato de que qualquer pessoa pode regis-
trar acontecimentos nas ruas por meio de dispositivos móveis, como celulares e ta-
blets, além de poder produzir informações sem que haja uma organização por trás. A 
apropriação de mídias pós-massivas e a produção de conteúdo informativo por parte 
de cidadãos comuns é uma vertente do Jornalismo Móvel, denominada por Firmino 
(2013, p. 144) de “jornalismo participativo móvel”, a qual possibilita “a cobertura 
bottomup”, ou seja, de baixo para cima, na qual a construção da notícia parte do pú-
blico. Torturra (2013) conta que durante as jornadas, a Mídia Ninja tinha uma base 
móvel na rua para transmissão ao vivo, com equipamentos improvisados: 

Um carrinho de supermercado equipado com um gerador velho, dois laptops, mesa 
de som e de corte de vídeo, duas filmadoras e caixas de som. Sobre toda a parafer-
nália, lona e guarda-chuva preventivos. Soltos na multidão, dois fotógrafos e dois 
cinegrafistas. Contávamos com o wi-fi liberado de algum vizinho gentil ou com nos-
sos dois instáveis modems 3G para streaming e envio de material aos membros da 
equipe que, assentados na Casa FdE (Fora do Eixo), o recebiam e divulgavam na 
página da MN no Facebook (TORTURRA, 2013, n.p. online).
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Nessa fanpage, é possível perceber a presença de certos valores-notícia na sele-
ção e produção das notícias construídas pelo coletivo, conforme análise adiante.

4 Análise da fanpage NINJA a partir de valores-notícia

Como já dito, um dos itens considerados nos critérios de noticiabilidade são os 
valores-notícia. Muitos pesquisadores em jornalismo já se propuseram a categorizá-
-los. Gislene Silva (2014) criou uma tabela baseada no consenso entre diversos autores 
e incluiu outros atributos (QUADRO 2). A tabela composta por doze macrovalores 
e 51 microvalores norteou nossa análise, permitindo-nos identificar e examinar os 
valores encontrados nas nove postagens da fanpage NINJA que foram selecionadas 
como corpus de análise.

QUADRO 2 – Proposta de tabela de valores-notícia

Proposta de tabela de valores-notícia para operacionalizar análises de acontecimentos noticiáveis/ 
noticiados

IMPACTO

Número de pessoas envolvidas (no fato)

Número de pessoas afetadas (pelo fato)

Grandes quantias (dinheiros)

PROEMINÊNCIA

Notoriedade

Celebridade

Posição hierárquica

Elite (indivíduo, instituição, país)

Sucesso/ Herói

CONFLITO

Guerra

Rivalidade

Disputa

Briga

Greve

Reivindicação

ENTRETENIMENTO/CURIOSIDADE

Aventura

Divertimento

Esporte 

Comemoração
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POLÊMICA

Controvérsia

Escândalo

CONHECIMENTO/ CULTURA

Descobertas

Invenções

Pesquisas

Progresso

Atividades e valores culturais

Religião

RARIDADE

Incomum

Original

Inusitado

PROXIMIDADE

Geográfica

Cutural

SURPRESA

Inesperado

GOVERNO

Interesse nacional

Decisões e medidas

Inaugurações

Eleições

Viagens

Pronunciamentos

TRAGÉDIA/ DRAMA

Catástrofe

Acidente

Risco de morte e Morte

Violência/Crime

Suspense

Emoção

Interesse humano

JUSTIÇA

Julgamentos

Denúncias

Investigações

Apreensões

Decisões judiciais

Crimes

Fonte: Silva, 2014.

Em nossa análise, vimos que o assunto dos posts na fanpage da Mídia Ninja 
em 2013 era as manifestações de junho. As postagens desse período, em sua maioria, 
referem-se à cobertura dos protestos em diversos cantos do país, e são compostas por 
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imagens impactantes e textos curtos. Foram as imagens mais trabalhadas e com apelo 
estético feitas pela Mídia Ninja que tiveram mais compartilhamentos. Nesse período, 
também observamos o forte apoio dos internautas ao grupo, expresso diretamente 
nos comentários e percebido, ainda, no grande número de “curtidas”, comentários 
e compartilhamentos, muito superior às publicações analisadas nos anos seguintes.

FIGURA 1 – Postagens 1, 2 e 3 referentes ao ano de 2013.

Fonte: NINJA, online.
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Presente no Twitter e no Facebook, a Mídia Ninja passou a usar em 2014 a plata-
forma Oximity para hospedar o seu site de notícias, tendo gerência própria, o que per-
mitiu ao coletivo divulgar reportagens e conteúdo diário. Dessa forma, as redes sociais 
do grupo passaram a ser também um espaço de replicação e reverberação do conteúdo 
do site. Enquanto que no perfil da Mídia Ninja no Twitter isso se dava por meio do 
compartilhamento de links postados no site, no Facebook boa parte do conteúdo, por 
um lado, era usada na íntegra, tanto imagens, como textos. Por outro lado, algumas 
postagens na fanpage também se tornavam conteúdo no site. Hoje, o site é hospedado 
na Rede Livre e seu conteúdo tem um caráter mais opinativo, sobretudo por conta dos 
ensaios de seus colunistas. O material noticioso ficou mais restrito à fanpage. 

Retomando nossa análise, no segundo período selecionado, 13 a 17 de junho de 
2014, o contexto brasileiro era o Mundial da FIFA, e a maior parte do conteúdo produ-
zido pela Mídia Ninja vinha da cobertura dos protestos que ocorriam do lado de fora 
dos estádios, assim como os conflitos decorrentes deles, a exemplo da prisão de uma 
repórter (postagem 4) e da crítica à postura da PM (postagem 5), conforme FIGURA 2.

FIGURA 2 – Postagens 4, 5 e 6 referentes ao ano de 2014.

Fonte: NINJA, online.

Já em 2015, a produção de conteúdo da Mídia Ninja nas redes sociais diminuiu 
bastante, como também o seu número de postagens. As publicações passaram a ser 
muito mais de compartilhamento de informações produzidas por outras páginas do 
que de criação própria. Na FIGURA 3, podemos ver que o número de interações tam-
bém sofreu grande queda em relação aos anos anteriores, a exemplo das apenas 126 
curtidas na postagem oito – em 2013, houve postagem com quase 5 mil curtidas. É 
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importante ressaltar que, diferentemente de 2013, em que a imagem do grupo estava 
mais ligada à produção jornalística na cobertura das Jornadas de Junho, em 2015 a 
Mídia Ninja passou a ter postura mais ativista, evidenciando a sua posição político-
-ideológica. Isso fez com que alguns comentários das publicações, que inicialmente 
eram favoráveis ao grupo, tornassem-se críticas diretas e até ofensivas à Mídia Ninja. 
Porém, certas postagens do grupo também assumiram esse tom, conforme podemos 
perceber na nona postagem (FIGURA 3), que usa o termo “Coxinhas do Mal”.

FIGURA 3 – Postagens 7, 8 e 9 referentes ao ano de 2015.

Fonte: NINJA, online.
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5 Resultados: valores notícia na Mídia Ninja

A partir da análise das postagens selecionadas, elaboramos dois gráficos para 
melhor visualizar os resultados. Chegamos aos percentuais apresentados nos gráficos 
fazendo uma proporção em que a amostragem da pesquisa (universo de nove publi-
cações) representa o total (100%). O primeiro gráfico representa os macrovalores e o 
segundo os microvalores. Uma mesma cor para determinado macrovalor foi mantida 
para indicar seus respectivos microvalores, facilitando a compreensão. 

GRÁFICOS 1 e 2 – Incidência dos macro e micro valores-notícia, respectivamente.

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Com os percentuais contabilizados, podemos constatar que o primeiro valor-
--notícia mais presente nas publicações da Mídia Ninja no Facebook é a “proximida-
de”, tanto geográfica, quanto cultural, remetendo-nos ao estudo de Fernandes (2014), 
no qual esse valor-notícia foi o único unânime na categorização de dez autores. O 
segundo valor mais presente é o “conflito”. Foi em meio a um cenário de conflito e 
construindo narrativas que envolviam esse critério que o grupo surgiu. A predileção 
por temas como manifestações, mobilizações e lutas por direitos se mantém na linha 
editorial do grupo. Esse valor também é perceptível na sua postura militante, ligada 
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também ao terceiro valor mais incidente, que é a “polêmica” – presente nos temas 
abordados e na linguagem ativista nas publicações.

A análise das publicações também nos fez atentar para o panorama geral da 
fanpage do grupo e suas transformações no decorrer desses três anos. Além da mu-
dança no ritmo de produção, as postagens passaram a ter menor número de intera-
ções do público. Para ilustrar isso, somamos o número de envolvimento (curtidas, 
compartilhamentos e comentários) das publicações analisadas e comparamos no 
Gráfico 3:

GRÁFICO 3 – Análise de envolvimento na fanpage NINJA

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Como podermos observar, houve uma grande queda nas três métricas analisa-
das. Para nós, uma informação que representa também uma perda de força da página 
com o passar do tempo. Além de um resultado da pouca produção de narrativas no 
último ano de análise, a queda é também uma consequência da percepção do público 
sobre a postura política da Mídia Ninja. O último ano analisado, 2015, traz como 
contexto um país polarizado após as eleições presidenciais de 2014, em que os conflitos 
políticos foram intensificados e as ideologias partidárias influenciaram o imaginário e o 
comportamento da sociedade. Portanto, acreditamos que o posicionamento político da 
Mídia Ninja não foi bem recebido por boa parte de seus seguidores – principalmente os 
que conheceram o grupo no contexto da jornada, gerando uma mudança na recepção.
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Considerações

Além dos resultados, a principal hipótese a que chegamos neste trabalho é a 
de que há uma linha tênue nas fronteiras entre o ativismo midiático e o jornalismo, 
pois o primeiro ocorre também devido às lacunas no modelo jornalístico tradicional. 
A ligação da imprensa hegemônica a grupos políticos gera uma crise de objetivida-
de (SERRANO, 2013) e faz com que a informação produzida esteja relacionada a 
ideologias e valores específicos. Quando a imprensa tradicional negligencia temas e 
pautas ou aborda-os mostrando apenas um ângulo, surge a necessidade de espaços 
que deem espaços a assuntos, atores e movimentos invisibilizados, o que favorece a 
existência de grupos de ativismo midiático como a Mídia Ninja, ocorrendo assim um 
confronto de parcialidades entre a mídia tradicional e a mídia ativista. 

A tenuidade também está na linguagem e práticas. Por ter se tornado o principal 
aparelho de hegemonia (NOGUEIRA, 2013), a mídia é eficiente ao comunicar. Dessa 
forma, grupos ativistas utilizam-se de elementos próprios do jornalismo para produzir 
narrativas e conteúdos informativos. Essa comunicação contrahegemônica que já era 
realizada há tempos em rádios comunitárias e jornais de bairro, ganha maior represen-
tatividade no ciberespaço devido às facilidades do meio e do alcance que ele permite.

Além de ser um grupo ativista com atuação no ciberespaço, a Mídia Ninja tam-
bém é um agente na produção de jornalismo cidadão e participativo móvel (FIRMI-
NO DA SILVA, 2013), sendo um exemplo de audiência ativa e de grupos produtores 
de contra informação. O coletivo se apropria das novas tecnologias de comunicação 
para produzir narrativas ativistas e independentes, adotando, entre as características 
do jornalismo móvel, a multitarefa, a atualização contínua do campo, a cobertura em 
tempo real, o uso do streaming de dados e as interações mediadas virtualmente entre 
repórteres e editores.

A linguagem utilizada pelo grupo em seus textos foi se modificando ao longo 
desses três anos, estabelecendo-se como uma linguagem que prima por elementos 
mais ativistas. Os textos utilizados pela Mídia Ninja em seus canais de comunicação 
passaram a conter hashtags, palavras de ordem e conteúdos que vão além da infor-
mação e defendem de forma direta princípios e ideais específicos.

Ainda assim, dentre as mídias independentes, o grupo continua tendo destaque 
por sua grande relevância na cobertura de manifestações e de ações de movimentos 
sociais e por provocar discussões e reflexões, mas suas narrativas parecem perder for-
ça para disputar com a mídia hegemônica e para serem apropriadas por ela ou, ainda, 
para mudar o discurso da mídia tradicional. Essa mudança no papel da Mídia Ninja 
e respectivo enfraquecimento em sua atuação também podem ser justificados não só 
pelo fato de o grupo assumir a sua postura política, mas também pela própria efeme-
ridade das novas organizações jornalísticas, que precisam buscar meios de sobreviver 
na lógica midiática que está em constante transformação e convergência.
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