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RESUMO

Este capítulo tem por objetivo investigar o conceito de jornalismo transmídia com 
base na estruturação dos grupos de midiativismo que buscam a expansão narrativa 
por meio da integração entre múltiplas plataformas e pela heterogeneidade de pontos 
de vista. Nesse sentido, o objeto utilizado para as discussões será o grupo Mídia 
Ninja, que ganhou força após as manifestações das Jornadas de Junho de 2013, 
acontecimento fundamental para o estabelecimento de novos canais de produção e 
distribuição de informação no país. A produção noticiosa de Mídia Ninja utiliza 
as hashtags como estratégia de propagação de um posicionamento sociopolítico, 
tornando-se referência no debate público. Muitas vezes, as hashtags são criadas pelos 
próprios manifestantes e depois incorporadas ao conteúdo jornalístico. Em outros 
casos, o grupo cria e compartilha suas próprias hashtags, que passam a vigorar 
também nos protestos de rua. Trata-se de um processo orgânico de alimentação 
de notícias que ganha vitalidade pelo engajamento social. Para compreender essas 
relações, este estudo terá como aporte teórico-metodológico os princípios da narrativa 
transmídia (JENKINS, 2009; SCOLARI, 2013; MOLONEY, 2015; ANDRADE, 
2018). Será realizado um panorama das produções noticiosas de Mídia Ninja durante 
o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016, averiguando a trajetória da 
hashtag #nãovaitergolpe. A partir disso, será traçada uma análise a fim de identificar 
o potencial da rede gerada na composição de um jornalismo transmídia. Os resultados 
apontam para uma produção noticiosa marcada pelo engajamento social, que utiliza 
as hashtags como um conector entre as múltiplas plataformas. 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo. Transmídia. Ativismo. Redes sociais online. Mídia 
Ninja.
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O jornalismo transmídia de Mídia Ninja 

Introdução

Nos processos de comunicação relativos à cultura da convergência (JENKINS, 
2012), situados na conexão entre a dinâmica transmissiva dos veículos de massa e 
a dinâmica associativa das redes sociais online, podemos perceber um acúmulo de 
registros que deixam rastros diversos. Esse novo ecossistema midiático (CANAVI-
LHAS, 2014) tem oferecido visibilidade para as manifestações e protestos em todo 
o mundo (CASTELLS, 2013). Apesar de os protestos nascerem nas ruas, eles encon-
tram um solo fértil e promissor para a expansão dos relatos na Internet, configuran-
do uma rede orgânica de produção de conteúdo. Existe uma ocupação do espaço pú-
blico que ganha notoriedade e legitimidade por meio das narrativas compartilhadas 
nas redes sociais online. Esse cenário, marcado também pela desconfiança das mídias 
corporativistas, leva ao fortalecimento do formato de mídia livre. Após a apropriação 
do ciberespaço pelos movimentos que se iniciaram no mundo árabe, passando pela 
Islândia, Espanha e Estados Unidos, nota-se o surgimento de uma organização socio-
política de grupos que busca uma aparente democratização da informação, instigan-
do a participação do cidadão comum nos processos de apuração, seleção e produção 
de notícias (BENTES, 2015). 

Essa propagação de eventos sociopolíticos tem usado as hashtags para gerar 
engajamento nas redes sociais online. Isso favorece o surgimento de uma nova agenda 
midiática, que passa pelos Trends das plataformas digitais, mostrando a relevância 
de determinados assuntos a partir do volume gerado pelas conversações na rede em 
um curto período de tempo (GROSHEK; GROSHEK, 2013). Entretanto, apesar de 
terem sido criadas com o propósito de agrupamento e monitoramento de conteúdos 
na Internet – tendo o Twitter como plataforma principal –, as hashtags tornaram-se 
fundamentais para a demarcação de posicionamentos comuns dentro e fora do am-
biente digital. Isso significa que sua função extrapola a condição física do rastro para 
se tornar um agente importante na produção de sentido da narrativa transmídia. 

O conceito de transmídia no jornalismo ainda gera muitas incongruências, 
principalmente em relação às práticas profissionais. O exercício proposto por este 
capítulo é buscar novas formas de elucidar esse conceito a partir da estruturação dos 
grupos de midiativismo, que buscam a expansão narrativa por meio da integração 
entre multiplataformas e pela heterogeneidade de pontos de vista (BENTES, 2015). 
Nesse sentido, o objeto utilizado para as discussões será o grupo brasileiro Mídia 
Ninja, que ganhou força após as manifestações das Jornadas de Junho de 2013, acon-
tecimento fundamental para o estabelecimento de novos canais de produção e dis-
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tribuição de informação no país (MALINI; ANTOUN, 2013). O grupo surgiu como 
uma alternativa à cobertura dos veículos de comunicação já estabelecidos, nomeados 
como “golpistas” pelos manifestantes. Isso estabeleceu uma nova dinâmica jornalís-
tica, produzindo e compartilhando o conteúdo de forma reticular.

A narrativa construída pelo Mídia Ninja utiliza as hashtags como estratégia de 
propagação de um posicionamento sociopolítico, tornando-se referência no debate 
público. Muitas vezes, as hashtags são criadas pelos próprios manifestantes e depois 
incorporadas ao conteúdo jornalístico. Em outros casos, o grupo cria e compartilha 
suas próprias hashtags, que passam a vigorar também nos protestos de rua. Trata-se 
de um processo orgânico de alimentação de notícias, que ganha vitalidade pelo enga-
jamento social. Ao mostrar predileção por movimentos sociopolíticos de esquerda, o 
Mídia Ninja deseja apresentar-se como um veículo transparente e parcial, diferente 
da dinâmica dos meios de comunicação tradicionais. Durante o processo de impe-
achment da presidente Dilma Rousseff em 2016, o grupo tornou-se referência no 
compartilhamento de várias hashtags contra a destituição da presidente em várias 
plataformas digitais, inclusive sendo um grande influenciador da hashtag #nãovaiter-
golpe, que se tornou um símbolo muito utilizado nas discussões geradas na Internet 
e nas ruas (ALZAMORA; ANDRADE; SILVA, 2017). 

Para compreender essas relações, este estudo terá como aporte teórico-metodo-
lógico os princípios da narrativa transmídia (JENKINS, 2009; SCOLARI, 2013; MO-
LONEY, 2015; ANDRADE, 2018)). Será realizado um panorama das produções no-
ticiosas de Mídia Ninja em 2016, averiguando as trajetórias geradas pela semiose da 
hashtag #nãovaitergolpe, que foi utilizada em muitos momentos na criação narrativa 
do grupo. A partir disso, será traçada uma análise, a fim de identificar o potencial das 
mediações geradas por essa hashtag na composição de um jornalismo transmídia.

1 Transmídia nas narrativas de não ficção

Aplicar as especificidades da narrativa transmídia tem sido um trabalho com-
plexo para o jornalismo. Jenkins (2012) consolidou o conceito em torno das narra-
tivas ficcionais, que possuem mais facilidade e liberdade para trabalhar com suas 
características. Por ter nascido na dinâmica transmissiva, o jornalismo tem sofrido 
dificuldades para adaptar-se às dinâmicas de compartilhamento das redes sociais on-
line. Isso se deve ao cenário de convergência (JENKINS, 2012), que traz novos para-
digmas para a produção e distribuição de informação. Existe uma integração entre 
processos de comunicação verticais (corporações de mídia) e horizontais (indivíduos 
e grupos) em conexões digitais. A convergência prevê uma transformação cultural 
que incentiva os consumidores a procurar novas informações e fazer conexões a par-
tir de conteúdos midiáticos dispersos. Isso determina um comportamento migratório 
dos públicos dos meios de comunicação (JENKINS, 2012). 
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Com a ampliação do ecossistema midiático (SCOLARI, 2013; CANAVILHAS, 
2014), a circulação de conteúdo tornou-se reticular, compreendendo o uso de dife-
rentes sistemas de mídias e contando com a participação ativa dos consumidores na 
produção e distribuição de informação, principalmente pela mobilidade e conecti-
vidade constantes oferecidas pelos dispositivos móveis. Na visão de Jenkins (2012), 
isso significa que o consumo tornou-se um processo coletivo, o que aumenta o grau 
de complexidade das relações entre as novas e antigas mídias. Esse processo de con-
vergência é um tema central para o jornalismo do início do século XXI, que coloca 
em debate o próprio modelo de negócio dos meios de comunicação corporativistas 
(MOLONEY, 2015). 

Nesse contexto, surge o que Jenkins (2012) chama de narrativa transmídia, que 
tem como ponto fundamental a expansão da linguagem e das mídias na produção 
narrativa. Cada texto que se desenrola nos ambientes midiáticos precisa contribuir 
de maneira distinta e valiosa para o todo. Como afirma Scolari (2013), não se trata 
de um processo de adaptação que acontece em múltiplas plataformas, mas de uma 
criação complementar que integra a comunicação em vários ambientes por media-
ções sobrepostas. Cada texto gerado se torna uma peça fundamental pra a constru-
ção de sentido da narrativa. Entretanto, é importante que cada texto também ganhe 
sentido isoladamente. A narrativa transmídia é a soma de textos independentes que 
referenciam uma narrativa determinante e que também constroem significados de 
forma isolada. 

Isso significa repensar todo o caminho já trilhado pelo jornalismo tradicional. 
Um movimento importante para Scolari (2013), pois, apesar do conceito de transmí-
dia ter nascido no campo do entretenimento, existe uma potencialidade latente para 
o seu uso nas narrativas de não ficção. Segundo Canavilhas (2014), as dificuldades de 
transposição do conceito para o campo do jornalismo residem na complexidade da 
atividade profissional e na multiplicidade de conceitos já existentes, como multimí-
dia, cross-mídia, intermidialidade, mídia híbrida, entre outros. Para Scolari (2013), 
todos esses termos fazem parte de uma mesma galáxia semântica e cada um deles 
contribui para a iluminação de pontos específicos da narrativa transmídia. 

A partir disso, Canavilhas (2014) busca demonstrar que o jornalismo na web 
vem trabalhando com várias características próximas ao universo desses conceitos, 
principalmente por atuar com múltiplas plataformas e linguagens (texto, imagem, 
áudio, vídeo, infográfico). O autor acredita que o conceito de transmídia absorva 
todos os outros conceitos, sendo sua diferenciação a convergência do conteúdo para 
um único fim. Segundo Scolari (2013), os relatos precisam buscar o melhor de cada 
meio para se expandir. Para isso, eles precisam contar com a colaboração dos prosu-
midores na construção do mundo narrativo. Esse prosumidor seria uma mistura entre 
o consumidor e o produtor, que assumiria um papel ativo no processo de expansão 
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da narrativa. No campo do jornalismo, isso significa uma miscigenação de gêneros e 
formatos por meio da integração entre as dinâmicas comunicacionais de transmissão 
e de compartilhamento. 

Dessa forma, Canavilhas (2014) propõe quatro conjuntos de características que 
devem estar presentes na qualificação do jornalismo transmídia. O primeiro seria a 
interatividade, incentivando a relação entre conteúdos e usuários. O segundo seria 
a hipertextualidade, que permite a ligação de blocos de conteúdos por meio de um 
link. Essa característica denota uma forte ligação com os rastros deixados durante a 
navegação, como no caso das hashtags. O terceiro seria a multimidialidade integra-
da, visto que a organização do conteúdo buscaria um objetivo específico na utilização 
de multiplataformas. Por fim, ele cita a contextualização, marcando os antecedentes 
e as condições em que se produziu o acontecimento. Isso facilitaria o entendimento 
da narrativa dentro do comportamento migratório do público. São os graus entre a 
contextualização e a interatividade que vão diferenciar a narrativa transmídia (CA-
NAVILHAS, 2014).

Entretanto, Canavilhas (2014) afirma que o principal desafio desse tipo de jor-
nalismo é trabalhar com as variações de tempo e espaço para incentivar e aprofundar 
a participação do público. Nesse caso, a intermidialidade seria fundamental para 
o enriquecimento da história relatada. É necessário oferecer novas entradas e itine-
rários para estimular o interesse do público. Para Gosciola (2014), existe um jogo 
narrativo promovido pela intermidialidade que contribui para o aumento da compre-
ensão do público, incentivando sua curiosidade e interesse pela história narrada. Isso 
acontece porque há uma mudança significativa no consumo de conteúdos, por conta 
da crescente mobilidade e, consequentemente, das alterações nas texturas midiáticas 
(JANSSON, 2013), ou seja, na criação dos tecidos comunicativos. Essa textura refere-
-se aos processos e arranjos de material simbólico por meio dos quais a comunicação 
se constitui (JANSSON; LINDELL, 2015). A partir da dinâmica transmídia, essas 
texturas tornam-se mais integradas e flexíveis, revelando novos hábitos de consumo 
de mídia que se integram com outras atividades na vida cotidiana (JANSSON; LIN-
DELL, 2015).

Nesse caso, se os padrões de consumo são líquidos, o foco não pode ser na con-
dição técnica da plataforma, mas na maneira como a história é narrada (SCOLARI, 
2013). Isso configura o que Scolari (2013) intitula de “jornalismo 3.0”, trazendo o 
cidadão para o centro da notícia. Se essa textura transmídia também corrobora uma 
texturização da vida cotidiana, as experiências orgânicas nas redes sociais online são 
fundamentais para o entendimento desses processos. Isso altera inclusive a agenda 
midiática, pois coloca as conversações entre os pares no centro das discussões sociais. 
Uma prova disso é a atualização constante dos Trends das plataformas digitais, que 
mostram o fluxo intenso de termos-chave e hashtags durante um curto período de 
tempo, fazendo emergir uma Agenda Trending (GROSHEK; GROSHEK, 2013). 
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2 O jornalismo no ativismo transmídia

No cruzamento das agendas midiáticas, encontram-se as pautas sobre as ma-
nifestações ativistas, que ganharam novos formatos por meio da integração entre os 
ambientes online e offline. Se antes existia uma tensão entre as manifestações sociais 
e a cobertura midiática tradicional, agora a visibilidade desses eventos está também 
no cerne da criação e produção coletiva de informação (CASTELLS, 2013). Dessa 
forma, Srivastava (2009) repensa o ativismo no sistema midiático atual a partir da 
cultura participativa. Para a autora, a dinâmica transmídia oferece novas possibili-
dades para os movimentos com iniciativas de mudança social. Existem atores des-
centralizados que criam pontos de entrada para questões e soluções ligadas ao tema 
utilizando múltiplas plataformas e linguagens. 

Na visão de Srivastava (2009), os conteúdos compartilhados vão acionar pe-
quenos fragmentos dessa história por meio de um trabalho coletivo e colaborativo. 
Seu foco é conectar audiências e agentes de mudança com uma visão de mundo parti-
cular ou ação específica por meio de histórias locais. Aliás, esse tipo de ativismo tem 
como ponto principal o uso da voz local, visando à participação centrada nos grupos 
sociais. Por meio da projeção digital, essas narrativas ganham visibilidade e podem 
ser expandidas para um nível global. Assim, elas utilizam as múltiplas plataformas 
para realizar uma apropriação cultural com intuito de cruzar fronteiras para promo-
ver a transformação. 

Uma das formas de rápida divulgação de conteúdos nas redes sociais online 
é por meio do uso de hashtags. Durante os protestos, podemos perceber uma forte 
utilização dessa ferramenta. Yang (2016) sinaliza o crescimento de um “hashtag ati-
vismo”, configurando-se como um protesto discursivo pelo uso de hashtags nas redes 
sociais online, trazendo como conteúdo uma reivindicação social ou política. Essa 
hashtag seria uma agência narrativa comunitária e criativa. O autor argumenta que 
existe uma negligência no estudo do ativismo digital em relação à sua forma narrati-
va. E uma das maneiras de se pensar essa estrutura seria por meio do uso social das 
hashtags.

Segundo Bruns e Burgess (2015), o uso do Twitter para coordenar a discussão 
política e social tem crescido muito nos últimos anos, principalmente nos processos 
eleitorais, nos movimentos ativistas e nos eventos culturais, esportivos e televisivos. 
Nesse sentido, as hashtags sempre tiveram o papel central de organizar essas questões 
dentro da plataforma, atuando em contextos que vão desde a discussão geral sobre 
um tema, até discussões que acontecem no âmbito local, estadual e nacional. Elas 
podem surgir como reflexo de um movimento bem planejado, sendo criadas para um 
evento específico, mas podem nascer da espontaneidade das conversações em rede. 
Para os autores, o mais importante é que as hashtags não são estáticas, visto que o 
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uso social muitas vezes altera o seu sentido, fazendo conexão com outras hashtags e 
plataformas.

Apesar de as hashtags terem inicialmente apenas a função de marcar e classifi-
car os tweets que estão relacionados a um tópico específico por meio do hash (#), elas 
também tornam possível a comunicação entre pessoas e comunidades de interesse. 
Seu uso foi proposto em 2007 por Chris Messina, desenvolvedor web, e tinha por ob-
jetivo agrupar conteúdos no Twitter para facilitar o monitoramento da plataforma. 
Sua ideia era melhorar a experiência de escuta, para que os usuários pudessem ter 
uma atenção mais seletiva (BRUNS; BURGESS, 2005). No início, houve resistência ao 
uso das hashtags porque não faziam parte do hábito de mídia dos usuários. Porém, 
para Bruns e Burgess (2015), seu espaço foi conquistado por ser um sistema de inde-
xação que não impõe regras ou limites aos usuários. Eles podem criar e compartilhar 
novas hashtags quando e como quiserem. 

Nas manifestações ativistas, percebemos que o uso das hashtags ultrapassa a 
condição física do rastro para contribuir de forma significativa para a construção de 
sentido da narrativa. Elas passam a vigorar em várias plataformas midiáticas, sain-
do da esfera funcional do Twitter, passando a ser vista como fonte de construção 
de ideias e pensamentos no Facebook e outras redes sociais online. Além disso, elas 
compõem também a dinâmica de rua, quando são utilizadas em camisetas, cartazes 
e peças gráficas. Dessa forma, nesse contexto específico, elas tornam-se hipertextos 
que contribuem para a formação de um posicionamento sociopolítico (ALZAMO-
RA; ANDRADE, 2016), ganhando vitalidade pelo engajamento social. 

É nessa lógica de conexões que os grupos de midiativismo se consolidam. Eles 
aproximam-se das narrativas geradas pelos manifestantes para criar uma produção 
noticiosa diferente daquelas produzidas pelas grandes corporações de mídia. Para 
Malini e Antoun (2013), são as vozes heterogêneas da multidão que moldam os pro-
cessos de auto-organização (autopoiesis) das redes, que usam hashtags como conec-
tores. Sem o monopólio da fala, instituído pelos grandes veículos de comunicação, 
surgem novas formas de experiência narrativa no ecossistema midiático. Na visão de 
Bentes (2015), isso configura uma espécie de “mídia-multidão”, que está estritamente 
ligada a esse consumo coletivo de mídia. A autora aponta para a emergência de um 
pós-jornalismo, que não descarta as técnicas e práticas profissionais, mas que se abre 
para uma experiência de subjetivação coletiva dentro de um cenário transmidiático. 

Entretanto, como afirmam Poell e van Dijck (2015), é necessário um olhar crí-
tico sobre as novas formas de produção de conteúdo nas redes sociais online. Apesar 
do caráter de personalização e circulação instantânea de informação, ainda existe 
uma guerra de poder que impera nesse cenário. Ainda que o ativismo esteja menos 
dependente dos meios de comunicação tradicionais, não significa que ele tenha mais 
controle sobre o ecossistema midiático. Nas redes sociais online, os mecanismos tec-
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nológicos e as seleções algorítmicas das novas corporações de mídias sociais (como 
Twitter, Facebook, Youtube, entre outros) orientam as conexões entre os usuários, 
inclusive pela formação dos Trends. Isso pode alterar significativamente o percurso 
traçado pelas estratégias narrativas.

Pensando nisso, a dinâmica de um pós-jornalismo, como demonstra Bentes 
(2015), vive no limiar das relações que se estabelecem entre agentes humanos e não 
humanos nos ambientes digitais. Para a autora, o prefixo “pós” sinaliza a proble-
matização do jornalismo como regime discursivo. Trata-se de um campo aberto que 
aponta para experiências heterogêneas e díspares de um midiativismo que emerge 
nas redes sociais online. Bentes (2015) busca o conceito de multidão de Michael Har-
dt e Antonio Negri (2004) para falar dessa “Mídia-Multidão” que se constrói na 
sinergia e cooperação entre singularidades e diferenciações. A multidão não é uma 
massa amorfa e domesticada, mas que está sempre em movimento (HARDT; NE-
GRI, 2004). O jornalista de midiativismo pode ser qualquer sujeito que, diferente dos 
profissionais que vivem na esfera corporativista, está nas manifestações e protestos 
não apenas para registrar e reportar. Ele apresenta-se como um corpo da multidão e 
a comunicação passa a ser um instrumental importante na mobilização e expressão 
dessa multidão (BENTES, 2015).

3 A produção de notícias de Mídia Ninja

Nesse cenário de produções de midiativismo, o grupo brasileiro Mídia Ninja 
(Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação) tem se destacado principalmente por 
estruturar sua narrativa levando em conta a ação humana (público) e não humana 
(algoritmos), tendo a produção jornalística como uma das esferas de comunicação. 
Em seu site oficial, o grupo apresenta-se como um tipo específico de jornalismo na 
web, que prioriza a parcialidade a partir da soma e do acúmulo de todas as experiên-
cias vividas. “O Jornalismo é uma das ferramentas e linguagens que utilizamos para 
levantar temas e debates, fortalecendo narrativas que não tem visibilidade nos meios 
convencionais de comunicação. Mas para além de jornalismo fazemos midiativismo” 
(online). Ele absorve as práticas ativistas para propor uma transformação social por 
meio da mídia livre e distribuída. Estruturado em rede, ele se mantém com o apoio 
de colaboradores e instituições parceiras. Porém, qualquer pessoa pode contribuir 
para a criação de novas narrativas, tornando-se um “Ninja”. Seu objetivo é discutir a 
agenda política nacional, dando voz ao cidadão comum. 

A produção noticiosa de Mídia Ninja teve início em 2013, como desdobramen-
to do coletivo cultural Fora do Eixo. Por já nascer na dinâmica de compartilhamento 
das redes sociais online e ter como foco principal a cobertura dos protestos de rua, o 
grupo configura o que Malini e Antoun (2013) denominam de midialivrismo ciberati-



PARTE III: processos, narrativas e linguagens do midiativismo

599

vista ou midiativismo. Esse tipo de atuação, segundo os autores, pode ser visto como 
o hacker das narrativas, destoando das visões editadas pelos grandes conglomerados 
de comunicação. Além disso, apesar de manter um site repositório de matérias, ele 
utiliza as redes sociais online como plataforma principal de divulgação de sua narra-
tiva, tendo as hashtags como ponto fundamental. 

Dessa forma, Mídia Ninja ultrapassa e reinventa a noção de breaking news pelo 
uso de hashtags, pois busca a instantaneidade do meio para disseminar informações em 
tempo real (MALINI; ANTOUN, 2013). Não se trata de um jornalismo estruturado 
na ordem determinada pela academia e com práticas regulares, mas de uma produção 
noticiosa independente que traça um paralelo com as produções jornalísticas, princi-
palmente no trabalho de apuração dos acontecimentos que, muitas vezes, geram tam-
bém vídeos por streaming. Esse tipo de narrativa hackeada, pelo compartilhamento do 
muitos-muitos, “[...] gera um ruído cujo principal valor é de dispor uma visão múltipla, 
conflitiva, subjetiva e perspectiva sobre o acontecimento passado e sobre os desdobra-
mentos futuros de um fato” (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 23). 

Por essa razão, neste trabalho, a dinâmica de um pós-jornalismo, conforme 
descrito por Bentes (2015), torna-se o cenário ideal para a produção transmídia. Tra-
ta-se de uma audiência ativa, que interage, comenta, informa, analisa e dialoga com 
os jornalistas em vários ambientes midiáticos, principalmente por meio das hashtags. 
Isso demonstra uma experiência subjetiva coletiva que abre para um contexto parti-
cular de significação em interface com protestos de rua e as redes sociais. Conforme 
afirma Bentes (2015), as narrativas de Mídia Ninja carregam mundos possíveis dentro 
de cada enunciado. “Cada ‘matéria’ traz uma causa, um afeto, um horizonte de mun-
dos em torno da notícia” (BENTES, 2015, p.16).

4 Metodologia de análise

Como afirma Srivastava (2009), a intenção do ativismo transmídia é seguir seus 
propósitos para gerar consciência, engajamento, ação e mudança efetiva a partir da 
distribuição por várias plataformas. Isso é o que motiva a realização de um pós-jor-
nalismo (BENTES, 2015). Nesse contexto, as três categorias de análise propostas por 
Scolari (2013) – multiplataforma, engajamento e expansão narrativa – serão utilizadas 
para determinar as estratégias realizadas pelo Mídia Ninja em sua produção noticio-
sa. A partir disso, será feito um recorte de alguns princípios da narrativa transmídia 
dentro do jornalismo, descritos por Moloney (2015) e baseados em Jenkins (2009), 
para a qualificação de cada categoria. Dessa forma, as três categorias de análise irão 
contemplar a seguinte estrutura (ANDRADE, 2018): a) estratégia de multiplatafor-
ma. Princípios regentes: multiplicidade, propagação e exploração. b) estratégia de 
expansão narrativa. Princípios regentes: continuidade e serialidade, construção de 
mundo real e imersão. c) estratégia de engajamento social. Princípios regentes: diver-
sidade de pontos de vista e inspiração para a ação.
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A partir desses pontos, vamos compreender a estruturação transmidiática do 
grupo e, como desdobramento, verificar a forma de inserção de hashtags em sua pro-
dução noticiosa. Vamos ter como base de análise a dinâmica gerada pela hashtag 
#nãovaitergolpe (com acento) durante o período de votação do impeachment em 
2016: 17 de abril (abertura na Câmara dos Deputados), 11 e 12 de maio (aceite no 
Senado Federal) e 25 a 31 de agosto (julgamento final no Senado). A análise teve como 
base o monitoramento da hashtag #nãovaitergolpe no Twitter por meio da ferramen-
ta Hashtagify.me1, monitoramento manual no site e página do Facebook de Mídia 
Ninja, assim como no perfil do grupo no Twitter. 

5 Estratégia de multiplataforma

A multiplicidade fala sobre a importância do enriquecimento da narrativa por 
meio do uso de múltiplas plataformas. São histórias que oscilam dentro um único e 
coerente reino narrativo (MOLONEY, 2015). Esse princípio tem relação direta com 
a propagação e exploração narrativa. A propagação é a capacidade de viralização do 
conteúdo por meio do ecossistema midiático. Porém, não é apenas uma estratégia 
para tornar algo visível, sem planejamento ou direcionamento (MOLONEY, 2015). 
Outro princípio apontado para o uso de múltiplas plataformas é o de exploração, que 
remete ao aprofundamento do conteúdo para encorajar a participação do público. 
Isso pode ser estimulado a partir da construção hipertextual da estrutura narrativa 
(CANAVILHAS, 2014), que sempre aponta para desdobramentos mais densos, in-
centivando o público a criar sua própria trajetória. Assim, para compreender como 
esses princípios operam na produção noticiosa de Mídia Ninja, torna-se fundamental 
recorrer ao contexto e estrutura de criação do grupo, a fim de verificar o uso das pla-
taformas na propagação e exploração da narrativa. 

O Mídia Ninja já nasceu dentro de uma perspectiva transmídia do coletivo 
cultural Fora do Eixo. Antes de sua fixação como midiativista, o grupo era uma ra-
mificação de uma cadeia complexa que visava o estabelecimento de uma agência de 
comunicação livre. O Fora do Eixo era estruturado em seis plataformas com aborda-
gens diferentes. Existia um site denominado Overmundo, com foco em jornalismo 
colaborativo, que já explicitava as raízes de Mídia Ninja. Além disso, contava com o 
Pós TV – canal de streamings; Meme – frente responsável pela produção fotográfica 
e de peças gráficas; DF5 – conteúdo audiovisual; TNB – site para conectar artistas 
independentes no país; e as redes sociais – sistema de distribuição de conteúdo online. 

Isso aconteceu antes da eclosão das Jornadas de Junho em prol do Movimento 

1 Ferramenta de uso online, por meio de um site, que oferece acesso gratuito e limitado para a análise de 
hashtags. Sua estrutura oferece recursos para observar a rede de hashtags acionada por proximidade, verifi-
car as porcentagens das audiências de cada hashtag, ver quais são os principais influenciadores no compar-
tilhamento das hashtags e conferir um mural em tempo real com as publicações do Twitter e do Instagram. 
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Passe-Livre, em virtude dos problemas de mobilidade urbana dos estudantes e, poste-
riormente, da repercussão dos esquemas de corrupção no país (MALINI; ANTOUN, 
2013). Em março de 2013, o Mídia Ninja deu início às suas atividades no campo jor-
nalístico, tornando-se um parceiro do Fora do Eixo. Por já compreender a estrutura 
narrativa na ordem da multiplicidade, o grupo começou a se destacar pela cobertura 
e participação efetiva nos movimentos sociais. A partir de 2014, com os protestos 
em razão da Copa do Mundo realizada no Brasil e a insatisfação com o governo 
(D’ANDRÉA; ALZAMORA; ZILLER, 2015), ele torna-se referência na produção e 
distribuição de informação ativista. Em 2016, ele investe em uma estrutura organi-
zada para produzir conteúdos propagáveis e de profundidade. Seu investimento ten-
de a estimular a visibilidade das causas sociopolíticas nas redes sociais (Facebook, 
Twitter, Tumblr, Instagram, YouTube), utilizando o recurso de propagação por meio 
de hashtags. Isso se deve à apropriação espaço-temporal desses ambientes, em que a 
comunicação é rápida e instantânea. Para criar profundidade, o grupo possui um site 
colaborativo de exploração de notícias (http://midianinja.org/) e um perfil no Me-
dium. Além disso, por meio de seus parceiros, eles oferecem outras linhas narrativas 
que complementam a principal, trazendo informações aprofundadas (FIGURA 1). 
Isso contribui para a criação do mundo narrativo, incentivando a produção de entra-
das estratégicas para a audiência. 

Figura 1 – Publicação de Jandira Feghali2, deputada federal (RJ), no Facebook, referen-
ciando o grupo Mídia Ninja.

Fonte: Imagem retirada do Facebook por meio de coleta manual da hashtag #nãovaitergolpe durante o pro-
cesso de impeachment.

2 Além de atuar na política, recentemente foi convidada para compor o time de colunistas do grupo Mídia Ninja. 



INTERFACES DO MIDIATIVISMO: do conceito à prática

602

6 Estratégia de expansão narrativa

Para Jenkins (2009), a criação de mundos é fundamental para o processo de 
imersão e engajamento do público. Existe um desejo das audiências de mapear e 
dominar todo o conteúdo sobre a narrativa criada, que indicaria um “impulso enci-
clopédico”. Por isso, o autor detalha a importância da construção de mundos com-
plexos, utilizando várias linguagens e mídias. Entretanto, Moloney (2015) afirma que 
essa criação é limitada nas narrativas de não ficção por lidar com mundos reais. O 
desafio não seria expandir esse mundo, mas sistematizá-lo para facilitar a compreen-
são do público. Isso sem deixar de fora a riqueza das ramificações narrativas. 

No caso desse recorte, o mundo construído diz respeito ao período do processo 
de impeachment de Dilma Rousseff. Em 2015, a insatisfação com o governo tornou-se 
o estopim para a concretização do pedido de impeachment em 2016. Durante esse 
processo, houve uma polarização política entre dois grupos distintos: um a favor e o 
outro contra a destituição da presidente. Para dialogar e mostrar seu posicionamento 
nas redes sociais online e nos protestos de rua, os usuários criaram e compartilharam 
várias hashtags que marcaram o cenário político brasileiro. As principais foram #fo-
radilma, para expressar apoio ao recurso do impeachment, e #naovaitergolpe, criada 
para denunciar o impeachment como um golpe contra a democracia (ALZAMORA; 
ANDRADE, 2016). Nos dias 11 e 12 de maio, aconteceu a votação no Senado que 
acatou o protocolo de abertura do impeachment. A presidente foi afastada e o vice-
-presidente Michel Temer assumiu o posto de forma interina, até o julgamento final 
em agosto, quando se tornou oficialmente presidente pela concretização do pedido.

Nesse cenário, o Mídia Ninja destacou-se pelo posicionamento contra o pedi-
do de impeachment. Ele foi dos seis principais influenciadores da hashtag #nãovaiter-
golpe (com acento)3, conforme dados da ferramenta Hashtagify.me. Além disso, ele 
movimentou uma rede de significados móveis, trabalhando com a presença de várias 
hashtags relacionadas (ALZAMORA; ANDRADE; SILVA, 2017). No dia 31 de agos-
to, dia da votação final do processo de impeachment, foi feito um monitoramento 
pela ferramenta, capaz de tornar visível a relação entre hashtags utilizadas no Twit-
ter, para verificar a rede formada por #nãovaitergolpe (FIGURA 2). A ferramenta 
rastreia as conexões geradas, mostrando quais outras hashtags foram acionadas por 
ela ao logo do tempo. 

3 É importante reforçar o fato de a expressão ser usada com acento, visto que a ferramenta Hashtagify.me 
faz distinção entre símbolos gráficos na hora do monitoramento. Percebemos uma diferença enorme na rede 
construída pela hashtag com e sem acento. Isso se deve à ação do algoritmo, que se torna um agente impor-
tante na construção de conteúdo nas redes sociais online (ALZAMORA; ANDRADE; SILVA, 2017). 
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Figura 2 – Relações estabelecidas pela hashtag #nãovaitergolpe (com acento) no dia 17/04/2016.

Fonte: print screen da análise realizada pela ferramenta Hashtagify.me.

O princípio da serialidade (JENKINS, 2009; MOLONEY, 2015) tem por objeti-
vo transformar a narrativa em fragmentos históricos dispersos em vários sistemas de 
mídia, que só serão montados e remontados com a ajuda do público. Isso diz respeito 
à natureza não linear do conceito de transmídia, que coincide com o comportamen-
to das hashtags, que se desenvolvem de forma reticular em articulação com outras 
hashtags. Isso porque, a presença de uma hashtag sempre acaba influenciando outras, 
sendo relacionadas dentro de uma mesma rede pela ação algorítmica. 

Durante os três períodos de votação, a hashtag #nãovaitergolpe esteve rela-
cionada à hashtag #vemprademocracia, outro recurso muito acionado pelo Mídia 
Ninja em suas produções noticiosas. Além disso, o grupo compartilhou uma série 
de outras hashtags que criaram uma teia de significados em torno do impeachment, 
como #vaiterluta, #golpistaday, #respeiteasurnas, #culturapelademocracia e #pe-
lademocracia. Algumas nasceram do engajamento social, outras pelas articulações 
entre grupos parceiros e também teve a própria criada do Mídia Ninja para cobrir 
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assuntos específicos dentro da narrativa principal, como no caso da hashtag #Golpe-
ÉMachista (FIGURA 3). 

Figura 3 – Publicação do grupo Mídia Ninja no Facebook convocando um “tuitaço” com 
a hashtag #GolpeÉMachista.

Fonte: imagem retirada do Facebook por meio de coleta manual do perfil de Mídia Ninja.

Assim, de forma serial, linguagens e comportamentos de mídia vão se mistu-
rando nos processos de significação da hashtag #nãovaitergolpe. Essa dimensão de 
continuidade e serialidade são também visíveis quando a hashtag é transposta para 
o ambiente offline, surgindo em cartazes e camisetas nos protestos de rua (FIGURA 
4). Jenkins (2012) adverte que é preciso dominar as práticas comunicacionais e enten-
der bem os ambientes a serem explorados. Nas ruas, as hashtags tornam-se palavras 
de ordem por meio do uso social. É nessa transição entre o rastro indicial das redes 
sociais online e a presença simbólica nas manifestações de rua que determina o grau 
de detalhamento e exploração do mundo, garantindo a imersão do público (MOLO-
NEY, 2015).
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Figura 4 – Publicação do grupo Mídia Ninja no Twitter utilizando a hashtag na ima-
gem de protesto de rua.

Fonte: Imagem retirada do Twitter por meio de coleta manual do perfil de Mídia Ninja.

7 Estratégia de engajamento social

Como as hashtags são fruto do engajamento social, os princípios de subjetivi-
dade e performance (JENKINS, 2009) são essenciais para analisar seus processos de 
mediação. Segundo Moloney (2015), a subjetividade diz respeito às múltiplas vozes e 
dimensões que permeiam a narrativa. As percepções subjetivas de personagens dentro 
da história são usadas para adicionar a complexidade narrativa, como mencionado 
na FIGURA 1. “Eles oferecem uma oportunidade para expressar a complexidade das 
visões do mesmo mundo” (MOLONEY, 2015, p. 56, tradução minha)4. O Mídia Nin-
ja estimula essas múltiplas vozes quando abre seu espaço de produção para o público. 
Além disso, quando incorpora em sua narrativa as hashtags de protesto, ele gera 
visibilidade para causas locais e globais por meio da interatividade (CANAVILHAS, 
2014). 

4 Tradução minha para: “They provide an opportunity to express the complexity of views of the same world.” 
(MOLONEY, 2015, p. 56).
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Isso é fundamental para o princípio da performance, que oferece liberdade ao 
público para contar seus bits da história. Na visão de Moloney (2015), trata-se de 
uma inspiração para a ação, ou seja, criação de estratégias para chegar à transforma-
ção efetiva. Esse seria o último estágio do propósito narrativo das manifestações ati-
vistas (SRIVASTAVA, 2009). Essa relação estabelecida com o público seria de parce-
ria, alimentando o engajamento. Mídia Ninja costuma fazer algumas ações nas redes 
sociais online para estimular o uso de hashtags específicas. Uma delas é o “Tuitaço”5 
(FIGURA 3), com intuito de colocar alguma hashtag nos Trends, influenciando a 
agenda pública. O grupo busca utilizar os algoritmos a favor do engajamento, pro-
pondo sempre ações para integrar humanos e não humanos. Isso cria uma dimensão 
intermídia entre as plataformas, pois a divulgação desses eventos acontece fora do 
Twitter também, e traz a dimensão transmídia, conectando plataformas midiáticas e 
o ambiente das ruas.

Considerações finais

Este capítulo teve por objetivo discutir a relação entre transmídia e jornalismo 
à luz das experiências do grupo brasileiro de mídia ativismo Mídia Ninja. O grupo é 
qualificado como um tipo de jornalismo de imersão, que promove a participação do 
cidadão comum na apuração e criação de notícias. Por meio do comportamento in-
termídia das hashtags, que fazem conexão entre plataformas de redes sociais online, 
e da abertura para a dinâmica transmídia na relação com os protestos de rua, Mídia 
Ninja firma-se como uma alternativa ao jornalismo corporativo. Ele vale-se das hash-
tags para criar narrativas ancoradas na construção de um mundo real. Isso intensifica 
a participação do público e gera inspiração para a ação por meio da utilização de 
múltiplas plataformas. Foi então necessário desenvolver uma metodologia de análise 
própria, buscando um cruzamento entre aspectos dos princípios da narrativa trans-
mídia para analisar as estratégias tecidas pelo grupo em sua produção jornalística.

Percebemos que a interface entre os ambientes online e offline definem um pro-
cesso comunicativo serial e hipertextual, emergindo novos hábitos de mídia a partir 
do uso de hashtags. Tanto os protestos de rua, como os veículos de comunicação offli-
ne apropriam-se hoje das hashtags para criar uma interseção com o ambiente digital. 
Essa mistura potencializa o aprimoramento da rede gerada por essas hashtags. Por 
serem frutos da multiplicidade online, trata-se de símbolos que estabelecem novas 
conexões por meio dos princípios da narrativa transmídia. Isso define uma integra-
ção entre processos de comunicação verticais (corporações de mídia) e horizontais 
(indivíduos e grupos) em conexões digitais. Assim, o processo criativo de Mídia Ninja 

5 Nas produções de Mídia Ninja, a expressão aparece grafada de três maneiras distintas: “tuitaço”, “tuittaço” 
e “Twittaço”. 
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integra dinâmicas comunicacionais diferenciadas, que fazem parte da emergência de 
um jornalismo transmídia, que nasce do engajamento social.
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