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As fronteiras entre Ativismo Midiático e Jornalismo: os valores-notícia
e as práticas produtivas nas narrativas da Mídia Ninja

Mayra Leal do Nascimento
Elaide Martins da Cunha
Universidade Federal do Pará

Resumo: Este artigo origina-se na monografia homônima resultante da pesquisa sobre
as fronteiras entre jornalismo e ativismo midiático, a fim de compreender a relação dessas práticas nas narrativas da Mídia Ninja. No campo do jornalismo, a análise ampara-se
na teoria do Newsmaking pela ótica de Wolf (2003); e no do ativismo midiático e comunicação alternativa, em autores como Downing (2002), Peruzzo (2006), Malini e
Antoun (2013). Utiliza-se também do conceito de jornalismo móvel, de Firmino da Silva (2013). Adotando observação do conteúdo publicado na fanpage NINJA (Facebook)
e entrevista com o grupo como procedimentos metodológicos, a análise visa os critérios
de noticiabilidade presentes em suas narrativas a partir da sistematização de tais critérios feita por Silva (2005/2014).
Palavras-chave: ativismo midiático; valores-notícia; jornalismo móvel; Mídia Ninja;
Facebook.

Introdução
O destaque que a Mídia Ninja - Narrativas Independentes de Jornalismo e Ação recebeu por sua cobertura das Jornadas de Junho de 2013 levantou debates acerca das
formas de comunicação participativa que emergem das redes sociais digitais. Iniciado
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dentro do Circuito Fora do Eixo, o grupo havia sido formado três meses antes1, mas
ainda não tinha se estruturado de fato quando as Jornadas de Junho explodiram.
Bruno Torturra (2013), um dos fundadores da Mídia Ninja, relata em seu texto
“Olho da Rua”, que havia uma reunião marcada no dia 13 de junho de 2013 para discutir a criação efetiva do grupo de mídia. Mas ao tomar conhecimento das manifestações
que estavam sendo articuladas nas redes sociais, o grupo convocou as pessoas que iriam
participar da reunião para cobrir os protestos em tempo real.
A partir disso, a Mídia Ninja tomou a cobertura das manifestações para si, fazendo-a pelo olhar e espaço dos manifestantes, podendo registrar assim cenas exclusivas. A transmissão dos protestos foi feita via streaming2 pelo TwitCasting, serviço de
captação e envio de vídeos para a internet. Os vídeos podiam ser vistos pelo canal online PósTV3 ou através de aplicativos visualizadores do TwitCasting disponíveis para
smartphones. Além das transmissões online, a cobertura também era disponibilizada na
fanpage NINJA4 e posteriormente no twitter @MidiaNINJA5 - canais que a Mídia Ninja
mantém até hoje, estando presente, ainda, na plataforma Oximity6
Em entrevista concedida à autora7, a Mídia Ninja define seu trabalho como “uma
plataforma de midiativismo, que faz jornalismo de forma totalmente parcial e focada em
movimentos socioambientais”8 e que tem como objetivo “levantar debates e novos estados de consciência na sociedade, a partir da informação”. O grupo se destacou nos últimos anos, mas é apenas mais um que se utiliza do ciberespaço para criar conteúdo informativo. O cenário do surgimento do grupo é de transformações comunicacionais e
sociais, onde as redes sociais digitais permitiram também novas formas de cidadania.

1

Sua primeira atuação foi na cobertura do Fórum Mundial de Mídia Livre na Tunísia, em março de 2013.
Tecnologia que permite transmissão instantânea de dados sem necessidade de armazenar o conteúdo no
computador
3
http://postv.org/
4
http://www.facebook.com/midiaNINJA/?fref=ts
5
http://www.twitter.com/midianinja
6
www.ninja.oximity.com
7
Realizada através de e-mail, 31 de março de 2015.
8
Resposta dada pelo grupo para a pergunta “Como se classifica a ação do grupo: midialivrismo? Ativismo
midiático? Outro? Por quê?”.
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Partindo desta percepção, nos deparamos com os seguintes questionamentos:
“Quais as fronteiras entre jornalismo e ativismo midiático?” e “Como essas práticas
coexistem no trabalho da Mídia Ninja?”. Na intenção de compreender melhor essas
questões, nossa pesquisa analisou o processo de produção desse grupo e o conteúdo
produzido. Diante da extensa e recente produção acadêmica sobre o grupo, este trabalho
diferencia-se por nortear-se a partir das definições de ativismo midiático e dos critérios
de noticiabilidade e valores-notícia identificados no conteúdo produzido pela Mídia
Ninja - uma abordagem não encontrada na consulta bibliográfica realizada.

1. Entre exploração teórica e valores-notícia: procedimentos metodológicos da pesquisa
Explorando os conceitos de midialivrismo, midiativismo e ciberativismo, desenvolvendo breve percurso pelas noções de comunicação alternativa e contra hegemônica
e considerando o cenário tecnológico atual que permite a reconfiguração dessas práticas,
pudemos visualizar como o trabalho da Mídia Ninja se alia ao ativismo midiático.
Já para trazer à tona as discussões sobre como suas práticas se assemelham ao
jornalismo, analisamos as rotinas produtivas da Mídia Ninja sob a ótica do Newsmaking, procurando reconhecer e identificar os critérios de noticiabilidade adotados nas
narrativas do coletivo. Realizamos entrevista com o grupo e analisamos suas produções
através da observação direta, procurando, ainda, discutir como as novas tecnologias
reconfiguraram o processo de produção da notícia, incorporando a esse universo o Jornalismo Móvel e suas ferramentas. Além disso, adotamos como fonte documental o
texto “Olho da Rua”, produzido por um dos idealizadores do grupo, Bruno Torturra.
Como no Newsmaking um dos principais pontos a serem considerados dentro
dos critérios de noticiabilidade são os valores-notícias, os utilizamos para analisar o
conteúdo da fanpage NINJA no Facebook. A escolha por essa rede social se deu devido
à possibilidade de analisar produções envolvendo textos, imagens e interações dos seguidores. Fizemos um levantamento das produções da Mídia Ninja no Facebook, desde
a criação da fanpage em 2013 até a metade de 2015. Como o mês de junho de 2013
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marca a ascensão deste coletivo, selecionamos o período de 13 a 17 de junho de cada
um dos três primeiros anos de atividades do grupo, ou seja, nos anos de 2013, 2014 e
20159.
A partir desse recorte, identificamos as postagens que mais provocaram interações do público e selecionamos as principais, totalizando nove publicações – três de
cada um dos três anos analisados. Para fazer essa seleção, atribuímos um peso para cada
métrica de interação na Fanpage.
Com base em observações sobre as interações nas redes sociais digitais, consideramos o número de compartilhamentos o critério de maior representatividade para a
publicação, atribuindo a ele peso III. Partimos da compreensão de que o ato de compartilhar uma publicação é o que expressa maior envolvimento do público, uma vez que o
conteúdo passa a integrar a linha do tempo do usuário que o compartilha, tendo visibilidade para as pessoas que o seguem nesta rede social. É o compartilhamento também que
gera maior alcance para uma postagem, correspondendo, assim, ao objetivo de selecionar as postagens mais repercutidas.
Em seguida, vêm os comentários, que enquadramos como peso II: também expressam um envolvimento do público, mas a publicação comentada não passa a integrar
a página pessoal do outro, como no caso do compartilhamento. Os comentários podem
ser também uma expressão de opinião e permitem que o usuário continue acompanhando a discussão naquela postagem.
Como critério de menor relevância (peso I), consideramos o número de curtidas,
as quais envolvem um menor esforço do usuário, pois o ato de curtir uma publicação é
realizado em um clique e pode ser feito, muitas vezes, sem que o usuário se aproprie
totalmente da informação, movido apenas pelo impacto de uma imagem, texto ou
hashtag10.

9

Ressaltamos também que nos detivemos somente a essa rede social porque a Mídia Ninja ainda não
estava no Twitter no período selecionado. O primeiro tweet registrado no perfil @MidiaNinja só foi publicado no dia 26 de junho de 2013.
10
Palavras-chave que ao serem utilizadas com o símbolo # adquirem caráter de links e apresentam conteúdos que foram marcados com a mesma palavra.

4

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
VI Encontro Nacional de Jovens Pesquisadores em Jornalismo
Palhoça – Unisul – Novembro de 2016

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Em cada postagem selecionada, analisamos os valores-notícia que a constituiu.
Diante das distintas abordagens de vários autores sobre o tema, escolhemos utilizar a
tabela de valores-notícia proposta por Silva (2005/2014), resultante de avaliação dos
atributos apontados por um conjunto de doze autores.

2. A comunicação que vem do outro lado
O ativismo midiático é uma prática presente no campo da comunicação alternativa, possibilitado pela relação entre a comunicação e a democracia. A internet muito
tem contribuído para esta questão, pelas próprias características do ciberespaço: de canal desterritorializado com baixo custo e rapidez na difusão de informações (MORAES,
2003, p 17) de “espaço de comunicação inclusivo, transparente e universal” (LEVY,
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, p. 188).
No levantamento bibliográfico realizado para este trabalho, encontramos três
nomenclaturas que se referem às práticas ativistas em espaços midiáticos: midiativismo,
midialivrismo e, a mais recentemente, ciberativismo. Alguns autores referem-se aos
termos como sinônimos, outros pontuam diferenças entre eles. Na intenção de compreender em quais dessas práticas a Mídia Ninja reside, fizemos uma explanação desses
conceitos que, para este artigo, resumimos a seguir (Quadro 1):
Quadro1: Peculiaridades dos conceitos de ativismo midiático
Midiativismo
Combinação de estratégias
de comunicação alternativa
às ações políticas desenvolvidas. (DOWNING, 2002,
p.42).

Midialivrismo

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
Expressão direta contra às direito à comunicação. (MALINI e
estruturas
de
poder ANTOUN, 2013)

Ciberativismo
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
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(AQUINO, 2009)

Prática antagonista e alternativa ao uma causa, visando às transformamodo de fazer comunicação empre- ções dessa hegemonia (AQUINO,
2009, p.53)
Originalidade da interven- sarial. (MALINI e ANTOUN, 2013)
ção, a singularidade dos
mecanismos de luta e o “Hacker das narrativas”, que quando Conceito que rompe com o próprio
radicalismo de suas ações, submetidas ao compartilhamento ativismo social numa versão hacker e
visando o efeito de poder. geram um ruído de visão múltipla, comunitária. (MALINI e ANTOUN,
Suas ações se intensificam conflitiva e subjetiva dos fatos. (MA- 2013)
em períodos de tensão LINI e ANTOUN, 2013)
política ou como parte do
Precisa estar alinhado a embates
anseio de expressar o des- Presença na cobertura como um dos sociais concretos das instituições
contentamento das massas. sujeitos do acontecimento e utiliza- que organizam o mundo real para
(DOWNING, 2002)
ção da comunicação para mobiliza- produzir resultados políticos. (NOção, organização e expressão. (BEN- GUEIRA, 2013)
Hibridação e transversali- TES, 2013)
dade; apropriação tecnolóMobilização de multidões por causas
gica para mudança social;
diversas, como ecológicas e relativas
dar voz a quem não tem
a defesa de direitos humanos (SANvoz e uma alternativa conTOS, 2011)
sistente à mídia empresarial. (DA COSTA JUNIOR,
2008)

Fonte: elaborado pela autora a partir da pesquisa bibliográfica.

2.1 O ativismo midiático na Mídia Ninja
É possível perceber que a Mídia Ninja apresenta características dos três termos
explorados, o que ocorre devido à linha tênue que há entre eles. Um dos elementos midiativistas na Mídia Ninja é a pauta voltada para movimentos sociais e outras “negligenciadas pela hegemonia midiática” (Mídia Ninja, em entrevista concedida à autora,
2015).
Apresentada por Bentes (2014) como um dos diferenciais do midialivrista, a participação ativa em protestos, que o torna não só um relator do fato, mas um agente da
manifestação é também uma característica da Mídia Ninja. O grupo trabalha apenas na
cobertura das causas que acreditam. Outra característica do midialivrismo no trabalho
do coletivo é construção de contra narrativas (hackeamento das narrativas) percebida,
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principalmente, em seu primeiro ano de existência, quando trabalhou na cobertura das
Jornadas de Junho 2013.
Das características comuns ao midiativismo e ao midialivrismo aqui apresentadas, uma das principais encontradas no grupo é a luta pelo direito à comunicação, criando, muitas vezes, um antagonismo com as oligarquias de comunicação e servindo como
um espaço de fiscalização e denúncia destes grupos.
Além disso, o grupo utiliza o ciberespaço também para produzir ciberativismo.
No espaço virtual, ele adotou postura combativa, promovendo campanhas em suas redes
sociais, convocando manifestações e militando por causas específicas. 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.

3. E o jornalismo?
3.1 O Newsmaking e a Mídia Ninja

Wolf (2003, p.82) afirma que a abordagem do Newsmaking constitui-se em dois
aspectos principais: “a cultura profissional dos jornalistas e a organização do trabalho e
dos processos produtivos”. O autor explica que dentre os principais pilares dessa teoria
está a definição de critérios de noticiabilidade, que representam um conjunto de requisitos que se exigem dos acontecimentos para adquirirem a existência pública de notícias.
Ou seja, diante dos inúmeros acontecimentos do mundo, os profissionais da comunicação utilizam critérios e instrumentos para selecionar uma quantidade finita de notícias.
A partir da compreensão do que é a noticiabilidade, a teoria passa a definir os
valores-notícias (newsvalues), que, de acordo com Wolf (2003), derivam de pressupostos implícitos ou de considerações relativas às características substantivas das notícias
(conteúdo); do produto informativo assim como o meio em que ele está inserido; do
público e da concorrência. A seguir, enfocaremos o nosso objeto de estudo a partir de
tais critérios.
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a. Critérios relativos ao conteúdo
De acordo com informações obtidas na entrevista já citada, na Mídia Ninja os
critérios de seleção da notícia partem de dois propósitos: trabalhar pautas negligenciadas pela mídia hegemônica ou apresentá-las a partir de um ângulo não mostrado pela
grande imprensa. Para o grupo, tudo que esteja relacionado a temas que os mobilizem
têm valor-notícia e temáticas como “a questão socioambiental, os direitos humanos, as
políticas culturais, a democratização da comunicação, a legalização da maconha, entre
outras” são consideradas fundamentais para definir o que é notícia.
b. Critérios relativos ao produto
Segundo o grupo, o diferencial da Mídia Ninja é o tratamento da informação não
como um produto numa linha de produção, mas como fortalecimento de lutas sociais.
“Conversamos, criamos relações e damos continuidade a toda informação que divulgamos”. Ao que se refere à disponibilidade de conteúdo e facilidade de cobertura, acreditamos que o fato do grupo possuir colaboradores em diversos lugares favorece o acesso
ao fato e a construção do produto informativo. Conforme respondido na entrevista, o
material é recebido diariamente e cada colaborador “tem autonomia para trabalhar a
pauta que achar importante para ser abordada, principalmente aquelas que eles vivenciam diariamente”.
c. Critérios relativos ao público e à concorrência
Para a Mídia Ninja, a possibilidade de receber um feedback do público enriquece
o trabalho, pois o grupo tem um papel político e procura provocar e instigar. As redes
sociais do grupo são abertas e é a partir delas que ele pode receber 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” (Mídia Ninja, entrevista concedida à autora, 2015).
Em relação a outros grupos midiáticos, a Mídia Ninja afirma que não os vê como
concorrentes. Primeiramente, explica na entrevista, por não ter os mesmos fins lucrativos da imprensa tradicional e, segundo, por enxergar outros grupos de mídia indepen-
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dente como parceiros, fazendo com o que o mais importante seja o compartilhamento e
alcance das informações.
d. 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. Firmino
(2013, p. 101) explica que a construção desse espaço jornalístico descentralizado ou
redação 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) ”.
Essas transformações fizeram surgir o conceito de Jornalismo Móvel Digital
que, segundo o autor, está relacionado à “utilização de tecnologias móveis digitais e de
conexões de redes sem fio na prática jornalística contemporânea visando o desenvolvimento das etapas de apuração, produção e distribuição de conteúdos do campo” (FIRMINO DA SILVA, 2013, p. 42), conferindo uma nova dinâmica às rotinas produtivas
do jornalismo, como veremos a seguir.

3.2 Contribuições da tecnologia móvel para as rotinas produtivas
Em estudo de caso sobre práticas de jornalismo móvel, Firmino da Silva (2013)
identifica alguns aspectos da reconfiguração da reportagem com a introdução das tecnologias móveis, sendo eles: multitarefa/acúmulo de funções; atualização contínua do
campo; velocidade/tempo real; trabalho para multiplataformas; streaming de dados;
interações mediadas virtualmente entre repórteres e editores.
O autor atenta para o fato de que qualquer pessoa pode registrar acontecimentos
nas ruas por meio de dispositivos móveis como celulares e tablets e produzir informações sem que haja uma organização por trás. A isto, Lemos (2007) chamou de “liberação do pólo da emissão” a partir da apropriação das “mídias de função pós-massiva”.
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Esta apropriação e a produção de conteúdo informativo por parte de cidadãos comuns é
uma vertente do jornalismo móvel, denominada nos estudos de Firmino da Silva como
“jornalismo participativo móvel” (2013, p. 144), que possibilita “a cobertura bottomup”,
ou seja, de baixo para cima, na qual a construção da notícia parte do público.
Para Ramos (2015), o dispositivo móvel, aparelho individual, é o símbolo da
transmissão de um acontecimento a partir de um ponto de vista pessoal, de quem está
dentro do fato. O que vai ao encontro da percepção de Firmino da Silva de que as tecnologias móveis são as novas plataformas de produção para a reportagem móvel na mídia
cidadã.
Torturra (2013) conta que durante as manifestações de junho, a Mídia Ninja utilizava tecnologia barata para fazer transmissões ao vivo via streaming, que podiam ser
assistidas em baixa resolução, de qualquer smartphone conectado à internet. A Mídia
Ninja tinha uma base móvel na rua e um espaço fixo na Casa Fora do Eixo e transmitia
ao vivo diretamente da rua, 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 parafernália, 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 nossos dois instáveis modems 3G para streaming e envio de material aos membros da equipe que, assentados na Casa FdE, o recebiam e divulgavam na página da MN no Facebook (TORTURRA, 2013, online).

Em nossa análise, pudemos perceber que entre as características do Jornalismo
Móvel, aquela que chamamos de atualização contínua do campo (FIRMINO, 2013) é
muito forte no trabalho participativo da Mídia Ninja. Durante a cobertura das manifestações de junho, por exemplo, a possibilidade de transmissão contínua, sem se limitar a
uma grade de horário, permitiu ao grupo o registro de cenas exclusivas, quando as câmeras das grandes televisões já estavam desligadas. A incorporação do conteúdo do
jornalismo participativo móvel pela grande mídia também é um fenômeno percebido no
caso da Mídia Ninja. Diversas imagens produzidas pelos repórteres ninjas foram veiculadas em canais da imprensa hegemônica.

4. Análise da fanpage NINJA a partir dos valores-notícia
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Como dito anteriormente, um dos conceitos considerados nos critérios de noticiabilidade são os valores-notícia. Muitos pesquisadores em jornalismo já se propuseram
a categorizá-los. Entre eles, Gislene Silva (2005/2014) criou uma tabela baseada no
consenso entre as listas de diversos autores e incluiu outros atributos. A tabela composta
por 12 macro valores e 51 micro valores norteou uma análise quali-quantitativa da fanpage NINJA (Quadro2). A partir dela, procuramos identificar e analisar os valores encontrados nas nove postagens selecionadas.
Quadro 2: Proposta de tabela de valores-notícia
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Fonte: Silva, 2005/ 2014
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4.1 Análise das postagens de junho de 2013
Em 2013, o assunto das publicações da Mídia Ninja era as manifestações de junho, período que está estritamente ligado ao começo da história do grupo. As postagens
desse período, em sua maioria, são de cobertura dos protestos em diversos cantos do
país, compostas por imagens impactantes e textos informativos curtos.
Para Rocha, Morales e Souza (2013, p. 10), a Mídia Ninja deu sua parcela de
contribuição e grande destaque ao fotojornalismo, ajudando a contar o que estava acontecendo por meio de imagens. Na maioria das vezes, os textos eram apenas complementares (Figura 1). Foram as imagens mais trabalhadas e com apelo estético feitas pela
Mídia Ninja que tiveram grande compartilhamento, como se pode observar nas postagens 1, 2 e 3, com seus milhares de compartilhamentos e curtidas.
Nesse período, também observamos o forte apoio dos internautas ao grupo, expresso diretamente nos comentários e percebido, ainda, pelo 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: Fanpage NINJA

4.2 Análise das postagens de Junho de 2014
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Presente no Twitter e no Facebook, a Mídia Ninja passou a integrar em 2014 um
novo espaço: o Oximity, plataforma de notícias com gerência própria, que permitiu ao
coletivo a divulgação de matérias diárias e de grandes reportagens. Dessa forma, as redes sociais do grupo passaram a ser também um espaço de replicação e reverberação do
conteúdo do Oximity. Enquanto que no perfil da Mídia Ninja no Twitter isso se dava
por meio do compartilhamento de links postados no Oximity, no Facebook, boa parte do
conteúdo era utilizada na íntegra, tanto as imagens quanto os textos. O contrário também ocorria, algumas postagens na fanpage tornavam-se conteúdo no site.
Conforme mostra a Figura 2, o contexto brasileiro de 13 a 17 de junho de 2014,
período analisado, era o Mundial da FIFA, quando a maior parte do conteúdo produzido
pela Mídia Ninja era sobre a cobertura dos protestos que estavam ocorrendo 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) durante as manifestações.
Figura 2: Postagens 4, 5 e 6 referentes ao ano de 2014

Fonte: Fanpage NINJA

4.3 Análise das postagens de Junho 2015
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Em 2015, a produção de conteúdo da Mídia Ninja nas redes sociais diminuiu
bastante, tanto no que se refere ao número de postagens feitas, que é inferior aos anos
anteriores, quanto ao conteúdo dessas postagens. As publicações passaram a ser muito
mais de compartilhamento de informações diversas produzidas por outras páginas do
que de criação própria.
Na Figura 3, podemos perceber que o número de interações sofreu grande queda
em relação aos anos anteriores, a exemplo das apenas 126 curtidas na postagem 8. Dados que poderemos observar melhor em gráfico nos resultados da pesquisa. Diferente de
2013, em que a imagem do grupo estava mais ligada à produção jornalística na cobertura das Jornadas de Junho, um acontecimento de múltiplas vozes e ideologias, em 2015 a
Mídia Ninja no Facebook passou a ter postura mais ativista, mostrando de forma mais
clara sua posição político-ideológica.
Isso fez com que alguns comentários das publicações, que incialmente eram favoráveis ao grupo, tornassem-se críticas diretas e até ofensas à Mídia Ninja. Por outro
lado, 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 2014

Fonte: Fanpage NINJA
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5. Resultados: valores notícia na Mídia Ninja
A partir da análise individual das postagens selecionadas, elaboramos dois gráficos para melhor visualizar os resultados. Chegamos a esse percentual fazendo uma proporção, em que a amostragem da pesquisa (universo de nove publicações) representa o
total (100%). O primeiro gráfico representa os macro valores e o segundo os micro valores. Uma mesma cor para determinado macro valor foi mantida para indicar seus micro valores, a fim de melhor identificar a qual grupo estes pertencem e facilitar sua
compreensão.

Gráfico 1: Incidência dos macro valores-notícia nas publicações analisadas

Fonte: Dados da pesquisa, autoria própria, 2015.

Gráfico 2: Incidência dos micro valores-notícia nas publicações analisadas
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Fonte: Dados da pesquisa, autoria própria, 2015.

Com os percentuais contabilizados, podemos constatar que o primeiro valornotícia mais presentes nas publicações da Mídia Ninja no Facebook é a PROXIMIDADE, tanto geográfica quanto cultural, nos remetendo ao estudo de Fernandes
(2014), no qual este valor-notícia foi o único unânime na categorização de dez autores
distintos. O segundo valor mais presente é o CONFLITO. Foi em meio a um cenário de
conflito e construindo narrativas que envolviam este critério que o grupo surgiu. A predileção por temas como manifestações, mobilizações e lutas por direitos se mantém na
linha editorial do grupo. Este valor também é perceptível na postura militante do grupo,
ligada também ao terceiro valor mais incidente, que é a POLÊMICA - presente nos
temas abordados e na linguagem ativista utilizada nas publicações.
A análise das publicações também nos fez atentar para o panorama geral da fanpage do grupo e suas transformações no decorrer destes três anos. Além da mudança no
ritmo de produção, as postagens passaram a ter menor número de interações do público
com o passar dos anos. Para ilustrar isto, somamos o número de envolvimento (curtidas,
compartilhamentos e comentários) das publicações analisadas neste trabalho e comparamos no gráfico 3, a seguir:
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Gráfico3: Análise de envolvimento na fanpage NINJA

Fonte: Dados da pesquisa, autoria própria, 2015.

Como podermos observar, houve uma grande queda nas três métricas analisadas.
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 a posição política da Mídia Ninja não foi bem recebida por boa
parte de seus seguidores - principalmente os que conheceram o grupo no contexto da
jornada - gerando uma mudança na recepção.

Considerações
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Além dos resultados apresentados, a principal hipótese corroborada com este
trabalho é que há uma linha tênue entre o ativismo midiático e o jornalismo, pois o primeiro ocorre também devido às falhas no modelo jornalístico tradicional. A ligação da
imprensa hegemônica a grupos políticos gera uma crise de objetividade (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 voz a assuntos,
atores e movimentos sem visibilidade, 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 nas práticas. Por ter se tornado o principal aparelho de hegemonia (NOGUEIRA, 2013), a mídia é eficiente ao comunicar.
Desta forma, grupos ativistas se utilizam de elementos próprios do jornalismo para produzir narrativas e conteúdos informativos. Esta comunicação contra hegemônica que já
era realizada há tempos em rádios comunitárias e jornais de bairro, ganha maior representatividade 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 também é um agente na produção de jornalismo cidadão e participativo móvel (FIRMINO
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, dentre as características do jornalismo móvel, a multitarefa, atualização contínua do campo, a cobertura em tempo
real, o uso do streaming de dados e as interações mediadas virtualmente entre repórteres
e editores.
Outra constatação a qual chegamos a partir desta pesquisa é que a exposição dos
ideais e princípios editoriais de grupos midialivristas representa certo risco no que se
refere à recepção do público. Por isso, a mídia tradicional dificilmente é clara nesse
quesito, com o intuito também de não perder seus espectadores.
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Desta forma, acreditamos que a recepção negativa por parte dos seguidores –
manifestada diretamente para o grupo em suas redes sociais – seja um dos motivos que
levou à diminuição de envolvimento nas postagens do grupo e, consequentemente, a um
menor alcance delas, já que o destaque na internet se ganha pela lógica do acesso e do
compartilhamento, fazendo com que as pautas abordadas pela Mídia Ninja passassem a
ter menos força diante da mídia hegemônica.
A linguagem utilizada pelo grupo em seus textos também foi se modificando ao
longo desses três anos, estabelecendo-se como uma linguagem que prima por elementos
mais ativistas, ao invés de jornalístico. Os textos utilizados pela Mídia Ninja em seus
canais de comunicação passaram a conter hashtags, palavras de ordem e textos que vão
além da informação e defendem de forma direta princípios e ideais específicos.
Dentre as mídias independentes, o grupo continua tendo destaque por sua grande
relevância na cobertura de manifestações e levantamento de discussões, mas suas narrativas não possuem mais a mesma força para disputarem com a mídia hegemônica, para
serem apropriadas por ela ou mudar o discurso da imprensa tradicional, como ocorreu
em 2013. Essa mudança no papel da Mídia Ninja e respectivo enfraquecimento em sua
atuação também podem ser justificados pela própria efemeridade das novas organizações jornalísticas, que precisam buscar meios de sobreviver na lógica midiática que está
em constante transformação e convergência.
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