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RESUMO 

 

BENITES, M. R. O Jornalismo e as Narrativas Midiáticas Independentes/Mídia Ninja: 
discurso dos jornalistas diante dos desafios das Novas Tecnologias da Informação e 
da Comunicação. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2016. 

As Manifestações de Junho de 2013, em cidades de todo o país, além de um 

momento histórico para o Brasil, foram um marco para o jornalismo brasileiro. Pela 

primeira vez, de forma sistemática e massiva, cidadãos comuns, não jornalistas, 

produziram e divulgaram, via mídias sociais, informações acerca de um evento de 

proporções nacionais. Usando celulares e notebooks, eles realizaram uma cobertura 

dos protestos que em alguns momentos superou a da grande mídia. Tal evento foi 

representativo do fenômeno que denominamos Narrativas Midiáticas Independentes 

(NMI), o qual, em nível internacional, teve um de seus maiores exemplos na 

Primavera Árabe. A presente dissertação registra e analisa o discurso da categoria 

dos jornalistas sobre as NMI. No momento atual, em que cada cidadão é um 

comunicador em potencial, qual é o diferencial informativo que pode ser oferecido 

pelo jornalista? Utilizaremos, como exemplo dessas narrativas, o grupo Mídia Ninja, 

que surpreendeu a imprensa convencional na cobertura das Manifestações de 

Junho. O discurso dos jornalistas acerca das NMI será analisado a partir de textos 

publicados no site Observatório da Imprensa, na perspectiva da Análise do Discurso 

(AD) de origem francesa. 

Palavras-chave: Jornalistas; Análise do Discurso; Narrativas midiáticas 

independentes; Mídia Ninja; Manifestações de Junho de 2013 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

BENITES, M.R.  The journalism and the Independent Media Narratives/Mídia Ninja: 

journalists’ discourse facing the challenges of New Information and Communication 

Technologies. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do Norte 

Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2016. 

The National June Protests from 2013, in cities all over the country, were not only a 

historic moment to Brazil but they were also decisive for the brazilian journalism. It 

was the first time that common citizen, non journalists, in a systematic and massive 

way, transmitted in the social networks news about a national event. Using cell 

phones and notebooks, they provided a press coverage sometimes better than big 

mass media ones. We call this actions Independent Media Narratives (IMN). Arabic 

Spring was the most important example of IMN in the world so far. This masters 

degree dissertation propose a research to record and analyze journalists’ discourse 

about IMN. Nowadays, when each citizen is a communicator capable of diffusing 

news by the web, which informative differential journalists can offer? As a Study 

Object about the INM, we’ll have the Mídia Ninja group. They surprised the big mass 

media in the journalistic coverage of the protests. The journalists’ discourse about 

INM will be analyzed in texts published by the media criticism website “Observatório 

da Imprensa” in the point of view of the french Discourse Analysis. 

 

Key words: Journalists; Discourse Analysis; Independent Media Narratives; Ninja 

Media; National June Protests from 2013 
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INTRODUÇÃO 

          “e agora, José? / (...) Está sem discurso (...) / E agora, José? 

         sua doce palavra (...) / você marcha, José!/ José, para onde?” 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

As manifestações ocorridas em junho de 2013, prosseguindo com 

intensidade, pelo menos nos dois meses seguintes, em cidades de todo o País – e 

que tiveram entre seus desdobramentos a redução dos preços das passagens no 

transporte coletivo e a ação dos “Black Blocs” – foram um marco para o jornalismo 

brasileiro. Fenômeno inédito: pela primeira vez, de forma sistemática e massiva, 

cidadãos comuns, não jornalistas, produziram e divulgaram, via mídias sociais, 

informações acerca de um evento de proporções nacionais. Usando celulares e 

notebooks, e com um conhecimento empírico – mas intensivo – do uso de novas 

tecnologias, recursos teoricamente acessíveis a qualquer cidadão, eles realizaram 

uma cobertura das manifestações que, em alguns momentos, superou a da grande 

mídia. A própria mídia convencional chegou a utilizar conteúdos produzidos pelos 

jovens do grupo Mídia Ninja (Narrativas Independentes1, Jornalismo e Ação), que 

tomaremos como exemplo mais significativo do referido fenômeno, o qual, frisamos, 

não é isolado.  

A título de contextualização do assunto e indicação do interesse acadêmico 

da presente investigação, mencionamos a pesquisa para revisão bibliográfica que 

fizemos acerca da Mídia Ninja (MN) e/ou temas afins, num curto período de tempo, 

no primeiro semestre de 2014, resultando em cerca de 30 artigos acadêmicos. Com 

base nesses artigos foi produzido um trabalho apresentado no 3º Congresso 

Internacional Interdisciplinar em Sociais e Humanas (Coninter-SH), realizado em 

Salvador, em 2014. Outras reflexões nossas sobre o tema renderam trabalhos em 

eventos como o Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (Intercom) de 

                                                           
1 A independência, em termos absolutos, do grupo Mídia Ninja é questionável e questionada nos 
debates sobre o coletivo, e não é de forma alguma defendida por nós. Quando a chamamos de 
independente – e aí vale a mesma consideração para qualquer iniciativa do tipo “NMI” – estaremos 
falando de uma independência em relação à grande mídia ou mídia convencional.  
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2015, no Rio de Janeiro, e a Mostra da Pós-Graduação da Uenf, de 2014. Ao longo 

do desenvolvimento das pesquisas para esta dissertação tem sido comum encontrar 

novos trabalhos.  

São artigos, dissertações, livros e outros, produzidos nas mais destacadas 

universidades do país, por pesquisadores já especializados nas Novas Tecnologias 

da Informação e das Comunicações (NTICs), além de estudos correlatos. De fato, a 

academia tem se debruçado sobre essa temática, que chamaremos de Narrativas 

Midiáticas Independentes (NMI), como um filão de pesquisa inovador e, 

particularmente, sobre “o caso Mídia Ninja”, como muitos já o identificam. Estamos 

tratando, ao mesmo tempo, por um lado, de um fenômeno vasto, e, por outro, de seu 

mais palpável exemplo no Brasil, a MN. Mais amplamente, o fenômeno ocorre 

também em outros países, com episódios umas vezes mais, outras menos 

marcantes; e outras vezes, até com eventos históricos, como ficou evidente na 

Primavera Árabe, no Occupy Wall Street ou nas próprias Manifestações de Junho de 

20132, citadas acima.  

Esta dissertação propõe uma pesquisa que registre e analise o discurso da 

categoria dos jornalistas perante as NMI, e aborda situações e questionamentos que 

incomodam e instigam profissionais e pesquisadores da área. O mundo e o mercado 

estão mais difíceis para os jornalistas e a profissão está questionada por uma crise 

interna de credibilidade e pela utilização das NTICs por parte de cidadãos comuns 

que se tornam comunicadores de grande potencial. A vigilância sobre a mídia e a 

demanda por ética na comunicação redobraram. 

Responder à pergunta “Na era das Novas Tecnologias da Informação e das 

Comunicações, na qual todos os cidadãos são potenciais produtores e divulgadores 

de conteúdo midiático, o que o jornalismo tem a oferecer como diferencial 

informativo?” Esse é o nosso objetivo geral. A questão revela, justamente, uma 

contradição. O papel que tradicionalmente era prerrogativa de uma categoria 

profissional pode agora, com as NTICs, ser desempenhado por qualquer pessoa 

com um mínimo de habilidade no uso das mesmas. 

                                                           
2 Nesta dissertação, denominaremos o referido fato histórico também como Jornadas de Junho de 
2013, Manifestações de Junho de 2013 ou, simplesmente, Jornadas, ou Manifestações, com iniciais 
maiúsculas. Em alguns casos, na proximidade dessas designações, também nos referiremos a ele 
como “os protestos”. 
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Nossa hipótese é que o discurso3 dos jornalistas acerca das narrativas 

independentes é um discurso de demarcação de território da categoria, mas também 

de autocrítica e de reformulação da prática e da deontologia profissionais. No 

momento em que cada cidadão é um comunicador em potencial, o diferencial do 

jornalismo será o aperfeiçoamento da técnica jornalística e o aprofundamento da 

reflexão sobre os fatos. 

Quanto aos objetivos específicos desta dissertação elencamos: 

    Registrar e analisar o discurso dos jornalistas acerca das narrativas 

midiáticas independentes e de sua eficácia – se comparadas à mídia 

convencional – na informação do público e na mobilização das multidões 

(caso patente em eventos como a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street e 

as próprias Manifestações de Junho). 

    Detectar no discurso dos jornalistas a crítica sobre a não 

edição/contextualização/hierarquização na narrativa dos acontecimentos 

transmitidos via redes sociais pelas NMI, dado que a não realização de tais 

processos prejudica uma melhor compreensão dos fatos. 

    Ressaltar nos discursos dos jornalistas a presença/“autoatribuição” de um 

ethos discursivo como “sujeito do Iluminismo”, daquele que leva ao público 

as luzes do conhecimento.   

    Evidenciar a ligação do conceito de ethos com a noção bourdieusiana de 

habitus, de acordo com Maingueneau (2006), para aplicá-los e detectá-los 

na análise dos discursos dos jornalistas. 

    A partir de Barros Filho e Sá Martino (2003), investigar as aplicações do 

conceito de habitus às práticas e discursos dos jornalistas. 

    Investigar no sujeito jornalista o conceito de corporalidade que 

Maingueneau (2011) indica como constitutivo do ethos.  

                                                           
3 É totalmente pertinente a afirmação, que poderia ser feita, de que é mais adequado falar em 
discursos dos jornalistas sobre as NMI, no plural, em vez de um discurso dos jornalistas, 
considerando que há diferentes discursos desses profissionais acerca do tema e eles não 
apresentam uma coesão ou coerência interna. De fato, daremos tal tratamento aos discursos de 
jornalistas que individuaremos em nossa pesquisa. Entendemos, porém, esse conjunto de discursos 
como interdiscurso, conceito da AD que apresentaremos adiante. Por isso, no subtítulo da 
dissertação, mantivemos a palavra no singular. 
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    Estudar a noção de incorporação tanto em Maingueneau (1997) quanto em 

Bourdieu (apud BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003) e indicar suas 

possibilidades no discurso dos jornalistas. 

    Apontar ocorrências de esquecimentos (ORLANDI, 2010; BRANDÃO, 

2004), interpelações e assujeitamentos ideológicos (MUSSALIM; BENTES, 

2009), como noções da Análise do Discurso, bem como a influência das 

formações discursivas (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012 e 

BRANDÃO, 2004) nos discursos dos jornalistas sobre as Narrativas 

Midiáticas Independentes. 

Nossa investigação acadêmica justifica-se pela importância da função social do 

jornalista como canal que faz chegar aos cidadãos informações relevantes para suas 

vidas. Tais informações começam na simples administração do cotidiano, por 

exemplo, a melhor rua a seguir durante um engarrafamento (ao ouvir informações 

pelo rádio do automóvel). E vão até os subsídios informativos para grandes 

decisões, como a escolha dos governantes, os plebiscitos e referendos, o debate 

democrático e as disputas e negociações ocorridas no espaço público. De fato, 

autores de destaque relacionam a noção de espaço público com a mídia, como 

Charaudeau (2010), que o faz mencionando Habermas e Arendt. E o próprio 

Charaudeau (2010) afirma que, na instância de produção da comunicação midiática, 

o jornalista, mesmo não sendo o único ator, constitui-se na “figura mais importante”. 

O conteúdo do site Observatório da Imprensa (OI)4 constitui o corpus de 

pesquisa da dissertação. Somente de 25 de junho a 27 de setembro de 2013, o OI 

disponibilizou cerca de 100 links contendo a expressão “Mídia Ninja”. Após 

aprofundarmos o referencial teórico, estudaremos os registros significativos que 

selecionamos no conteúdo do site, no período de junho a agosto daquele ano. Trata-

se de artigos escritos não apenas pelos colaboradores regulares do site, mas 

também republicados de veículos da grande mídia e de páginas de instituições 

diversas na internet. A escolha de tal recorte deve-se ao fato de nesse período o 

                                                           
4 Podendo ser acessado no endereço http://www.observatoriodaimprensa.com.br/, o OI é coordenado 
pelo jornalista Alberto Dines.  Autor de O Papel do Jornal (1986) – obra clássica do jornalismo 
brasileiro, com edição ampliada em 2009. Dines foi responsável pela importante reformulação 
editorial do Jornal do Brasil na década de 1960, que influenciou toda a imprensa nacional; bem como 
pelo início do media criticism no País, já quando trabalhava na Folha de S. Paulo, nos anos 1970. 
Uma das mais importantes comunidades de jornalistas brasileiros na web, o Observatório da 
Imprensa está completando 20 anos neste mês de abril de 2016. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
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debate sobre o tema ter sido mais intenso, tendo, após, perdido espaço para outros 

desdobramentos das Manifestações, como a ação dos Black Blocs. 

Estudaremos, por meio da Análise do Discurso (AD) de origem francesa, 16 

textos. Mais do que um registro completo e atualizado das publicações do site sobre 

os Ninjas, interessa-nos o impacto das ações do grupo no discurso dos jornalistas 

que escreveram sobre eles no calor mais intenso das Manifestações. Pretendemos 

estudar, particularmente, nas abordagens daqueles jornalistas, a presença do 

conceito de ethos segundo a AD (MAINGUENEAU, 2006, 2008a, 2011; 

CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012).  

Vemos a Mídia Ninja como representação pioneira, no Brasil, das Narrativas 

Midiáticas Independentes (NMI). As NMI se generalizam, como dissemos 

anteriormente, também em fatos corriqueiros que ganham divulgação midiática 

como, por exemplo, problemas no trânsito, manifestações diversas e até crimes. 

Essas narrativas, levadas a cabo num tom testemunhal por pessoas sem ligações 

institucionais com o jornalismo, cumprem a função que até os dias de hoje era 

prerrogativa dos jornalistas. 

Os estudos do discurso, como também se chama a Análise do Discurso, 

contextualizados no surgimento das novas disciplinas da área da linguística, com a 

crítica ao estruturalismo saussureano (SAUSSURE, 1913) na década de 1960, têm 

na AD uma poderosa ferramenta para o reconhecimento da “opacidade” dos textos e 

a construção de uma “relação menos ingênua com a linguagem” (ORLANDI, 1999). 

Articulando interdisciplinarmente a psicanálise, o estruturalismo marxista e a própria 

linguística estrutural – mesmo se também criticando essas próprias fontes –, a 

Análise do Discurso revela um sujeito diferente daquele comentado por Orlandi 

(1999) como um “sujeito mestre de suas palavras”, ou definido por  Hall (1992) como 

o “sujeito do Iluminismo”, centrado e unificado. 

Pretendemos realizar um estudo aprofundado para fundamentar nossa 

pesquisa antes de analisar os textos do Observatório da Imprensa. Portanto, a 

análise do discurso dos jornalistas, promessa do subtítulo, pode ficar parecendo 

muito distante aos olhos do leitor. Por isso, antecipamos agora, a título de exemplo, 

parte da análise de duas matérias, que examinaremos de forma mais completa no 
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capítulo 5. São dois textos com formações discursivas opostas5, que analisamos por 

meio da Análise do Discurso. A possibilidade de analisar textos de ideologias que se 

contrapõem, em nossa opinião, parece evidenciar que, independentemente de o 

marxismo estruturalista ser uma das matrizes da AD, esta disciplina mostra-se apta 

a desvelar mecanismos discursivos de quaisquer matizes ideológicos.  

Vamos aos textos. Trata-se de uma notícia assinada pelo jornalista Chico 

Otávio, reproduzida no OI a partir do jornal O Globo, sobre uma reunião da Mídia 

Ninja, na Escola de Comunicação (ECO/UFRJ), Campus da Praia Vermelha, Rio de 

Janeiro, e da crítica a essa notícia, publicada pela também jornalista Cátia 

Guimarães, diretamente no Observatório.  Vejamos: “A reunião patinava, sem que 

os presentes se entendessem sobre o uso ou não de recursos públicos, até que um 

homem barbudo, de blusa molhada, interrompeu o recinto para anunciar: Invadimos 

a Câmara Municipal! (OTÁVIO, 2013)”. O itálico é nosso. 

Fica claro, aqui, para um analista do discurso, que a expressão “homem 

barbudo”, nesse contexto, é contribuição de uma formação discursiva de oposição 

ao setor da sociedade compreendido como linha política de esquerda cujo grande 

representante, atualmente, é o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva6. Para o 

personagem mencionado, o revés subjetivo de ser “barbudo” é agravado, sem 

agregar informação e objetividade jornalística, ao fato de estar “de blusa molhada” 

(tomou chuva?; está suado?), o que parece denotar (ou conotar?) desleixo. 

Evidencia-se aqui uma estratégia discursiva de desqualificação na qual fica clara 

uma interpelação ideológica7. 

O texto de Guimarães (2013), por sua vez, é intitulado “‘O Globo’ e o 

jornalismo do Mídia Ninja”. A jornalista também incorre numa interpelação ideológica 

– à qual cabe apenas registrar e não, de acordo com a AD, qualificar: a teoria de 

origem francesa atribui tal fenômeno a todo e qualquer discurso. A diferença dos 

fenômenos ocorridos no discurso da locutora em relação ao profissional de O Globo 

está na formação discursiva pela qual ela é assujeitada, uma formação discursiva de 

                                                           
5 Formação discursiva, que tem relacionamento com posicionamentos ideológicos, é um dos 
conceitos da AD que apresentaremos no capítulo 5. 
6 Falamos de uma representação em termos de disputas políticas, independentemente da 
coerência/incoerência ideológica dessa representação – a respeito da qual não estamos aqui nos 
posicionando nem estamos na posição de comentar. 
7 Mais um conceito da Análise do Discurso que abordaremos adiante. 
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esquerda, que fica evidente no trecho a seguir, quando explica o objetivo da reunião 

na Praia Vermelha. 

a discussão era sobre como podemos (e devemos) disputar o 
Estado, demandar o público, aquilo que é de todos, para as 
causas e iniciativas populares, impedindo, portanto, que ele seja 
inteiramente colonizado pelos interesses privados hegemônicos 
(GUIMARÃES, 2013).  

Da mesma forma que o jornalista de O Globo, Guimarães (2013) é interpelada 

ideologicamente por sua formação discursiva. Os exemplos dados se encaixam nas 

afirmações a seguir. A AD concebe o sujeito como alguém que não se constitui 

como o centro, a fonte “monolítica” de onde parte o próprio discurso (BRANDÃO, 

2004). E é dessa maneira que ele comparece, qualquer que seja sua formação 

discursiva, nos textos dos jornalistas do OI, um site de crítica da mídia8. Assim, os 

textos do Observatório, em geral, dão as boas-vindas à iniciativa da Mídia Ninja, 

enquanto questionam o jornalismo tradicional, que teria perdido a proximidade com 

os fatos e, portanto, a credibilidade. Escritos por jornalistas, esses textos emergem 

de forma ambígua, de um lado, como autocrítica profissional, e de outro, como um 

discurso de demarcação do território da categoria, ao apontar os limites das NMI, 

que não seguem as técnicas jornalísticas (MORETZSOHN, 2013).  

A ambiguidade desse discurso tem suas raízes na história da imprensa no 

País iniciada tardiamente com a vinda da família real em 1808 – enquanto nas 

demais colônias europeias havia jornais já no século XVI (BAHIA, 2009) – e na  

formação da identidade dos jornalistas brasileiros (CAVALCANTI, 2006). Trata-se de 

um discurso ao mesmo tempo receptivo, temeroso e, às vezes, de confronto. “Agora 

que todos podem fazer o nosso trabalho, o que vamos fazer para nos diferenciarmos 

e sobrevivermos como profissionais?” diria um hipotético jornalista imerso nas 

situações acima descritas – nas quais cada pessoa com um celular é um 

concorrente em potencial a debilitar sua empregabilidade.  Para responder a essa 

pergunta, que nós nos propusemos metodologicamente no início desta Introdução9, 

percorreremos o caminho que agora passamos a descrever. 

                                                           
8 Como se sabe, a crítica da mídia configura-se um gênero de crítica, como a de arte e a de literatura, 
o media criticism, com registro em verbete no Dicionário de Comunicação (RABAÇA; BARBOSA 
2002).  
9 Lembrando a pergunta: Na era das NTICs, na qual todos os cidadãos são potenciais produtores e 

divulgadores de conteúdo midiático, o que o jornalismo tem a oferecer como diferencial informativo? 
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Começaremos o primeiro capítulo com um breve histórico das tecnologias de 

comunicação e da mídia, baseados em Giovannini (1984), para a história antiga da 

comunicação, e em Briggs e Burke (2006), para o período que se inicia com 

invenção de Gutemberg e a sucede. Nós o faremos por entendermos que é 

impossível falar em identidade e discurso sem conhecimento mínimo da história. Em 

seguida, faremos um estudo sobre a relação entre tecnologia, velocidade e poder 

(TRIVINHO, 2007); e criticaremos o aspecto determinante da tecnologia sobre a 

cultura, a partir de autores como Feenberg (2012) e Veblen (1987). Passaremos, 

então, a investigar o impacto das mudanças tecnológicas no jornalismo, os abalos 

no mercado de trabalho e as transformações no fazer jornalístico provocadas por 

elas (RODRIGUES et al, 2009).  

No capítulo 2, após um breve olhar sobre a história da comunicação dos 

movimentos sociais desde a imprensa sindical, abordaremos o conceito atual de 

“midialivrismo” (ANTOUN, 2001; ROVAI, 2009). Faremos considerações acerca da 

legitimidade da internet como esfera pública no sentido de Habermas (Apud. MAIA, 

2000). Passaremos então a estudar o ambiente cibercultural e tecnológico que gerou 

as NMI, a partir da cultura libertária da internet (CASTELLS, 1999 e 2003; ANTOUN, 

2013); o conceito de apropriação tecnológica (URQUIDI, 2004) como palavra-chave 

das Narrativas Midiáticas Independentes, e ainda, a noção de mobilidade.  

Os capítulo 3 e 4 apresentam a Mídia Ninja – mencionando o contexto social 

e político em junho de 2013 – a partir do coletivo cultural que o originou, o Fora do 

Eixo (FdE). Registraremos tanto discursos favoráveis quanto críticos ao grupo. Estes 

últimos questionam, entre outros pontos, sua independência, pelo fato de o FdE 

disputar licitações para financiamentos destinados a políticas públicas de 

comunicação, bem como de prejudicar artistas envolvidos nos agenciamentos desse 

coletivo (PASSA PALAVRA, 2013; NOGUEIRA, 2013). Comentaremos o fato de os 

integrantes do Ninja serem nativos digitais (PRENSKY, 2001), bem como a maneira 

peculiar de aprendizado das novas gerações, mencionando autores como Castells 

(1999).  

O capítulo 5, intitulado “Análise dos Discursos dos Jornalistas”, fará breve 

apresentação da AD a partir de Brandão (2004); Orlandi (1999); Mussalim e Bentes 

(2009); Chararaudeau e Maingueneau (2012). Exporemos nosso objeto de estudo – 

o discurso dos jornalistas sobre a MN no site Observatório da Imprensa – aos 
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conceitos da AD, em especial, o de ethos (MAINGUENEAU, 2008a, CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2012), em sua relação com a noção bourdieusiana de habitus 

(BOURDIEU apud BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003). Esse capítulo é o cerne 

da elaboração teórica da pesquisa. Ao final dele, analisaremos os 16 textos do 

Observatório da Imprensa sobre a Mídia Ninja, evidenciando nestes a ocorrência 

dos conceitos. Nossa intenção é que, ao finalizarmos tal análise, tenhamos um 

registro claro do discurso dos jornalistas acerca das NMI. Em nossas Considerações 

finais, apresentaremos a resposta à qual chegamos acerca da pergunta do objetivo 

geral, e também o ponto de vista que optamos por assumir, a partir dos elementos 

que pudemos levantar na pesquisa, sobre a instigante questão da relação entre as 

Narrativas Midiáticas Independentes e a mídia informativa tradicional. 
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1 COMUNICAÇÃO, TECNOLOGIA E JORNALISMO: HISTÓRIA, 

IDENTIDADE E DISCURSO(S) 

1.1- Histórico das tecnologias da comunicação 

 “A linguagem é uma fonte de mal-entendidos” (Saint-Exupéry) 

 

Neste capítulo faremos um breve histórico da comunicação e de suas 

tecnologias, pois acreditamos que a consciência da história é o que constitui a 

identidade e o discurso10. Acreditamos, realmente, que até a mais remota inscrição 

rupestre – também ela fruto de uma tecnologia – joga importante papel no que o 

jornalista diz hoje de si e das tecnologias que o impactam e impactam a sua 

atividade. Até 1456, data da impressão da Bíblia de Gutemberg, recorreremos a 

Giovannini (1984). O autor nos fala sobre o possível início da linguagem oral, 

precedida por gestos, talvez em onomatopeias para imitar os sons da natureza 

(6000 a 3.000 a.C).  

Giovannini nos relata que as marcas nas cavernas podem ter se originado 

de 30.000 a 10.000 anos atrás. Menciona o surgimento da escrita pictórica com os 

sumérios (entre 5.000 e 4.000 a.C); os hieróglifos egípcios (3.100 a.C) e o impacto 

democratizador da chegada do alfabeto fenício (1.300 a.C); o desenvolvimento das 

técnicas do papel (papiros e pergaminhos), das tintas, dos instrumentos e estilos de 

inscrição, sempre lembrando o impacto político, econômico e social de cada 

evolução. Indica descobertas que se antecipam à Europa no oriente, notadamente, 

na China. E detalha o extraordinário progresso das práticas copistas dos mosteiros 

medievais – celebrizados por Umberto Eco em O Nome da Rosa – que já traziam em 

si o atendimento a certa demanda por reprodução e velocidade, preparando o 

mundo da escrita para receber – ou tentar inutilmente rejeitar – os tipos de 

Gutemberg.  

                                                           
10 Acompanhamos Barbosa (2010, p.11) quando afirma que “é enorme a complexidade de realizar 
estudos históricos capazes de desvendar os processos comunicacionais” e frisamos que o presente 
histórico tem o estrito objetivo de ser um instrumental para a nossa pesquisa no sentido de 
proporcionar uma visão geral da evolução da comunicação. 
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Aqui deixamos Giovannini e seus coautores, não sem antes refletir sobre o 

subtítulo de sua obra, Evolução nas Comunicações. A expressão no subtítulo “Do 

Sílex ao Silício” estende um fio de início e chegada que une milhares de anos e 

gerações humanas. Sílex é silício em latim, um fio que vem da constituição mineral 

dos primeiros instrumentos para inscrições e chega à substância do condutor 

elétrico emblemático da atual revolução das tecnologias e da comunicação. É clara a 

referência ao vale estadunidense11 que concentra as principais empresas de 

tecnologia e fica entre a cidade de São Francisco e a costa californiana.  É um arco 

de tempo que nos une aos nossos ancestrais na ânsia pela comunicação e 

superação do isolamento geográfico e social. 

Evolução na comunicação – do sílex ao silício: com este título, que 
certamente soa um pouco enigmático, quisemos sintetizar cinco ou 
seis milênios da história do homem sob o aspecto de seu modo de 
comunicar, da sua mídia, a partir do instante em que o sílex perdeu o 
monopólio de instrumento tecnológico na incisão do sinal religioso, 
artístico ou informativo, para, gradativamente, ceder lugar aos outros 
meios que iam se afirmando com a invenção da escrita, desde a 
argila mesopotâmica até o papiro egípcio (Giovannini, 1984, p. 9).   

O autor prossegue: 

Pois bem, na pré-história, o sílex: hoje, mais uma vez, a mesma 
matéria, o silício, protagonista de uma nova e tumultuada 
transformação, evolução, revolução, mutação no modo de os 
homens viverem e se comunicarem. Uma vez que o chip é silício, a 
laminazinha que constitui a célula “mais viva” do computador com 
sua fulminante e sempre crescente capacidade de receber num 
milímetro quadrado milhares, dezenas e centenas de milhares de 
transistores integrados em circuitos (Giovannini, 1984, p.9). 

Antes de nos atermos à história da imprensa no Brasil e à constituição 

histórica da identidade e do discurso dos jornalistas em nosso país, convidamos os 

professores britânicos Asa Briggs e Peter Burke (2006) a nos conduzirem12 “de 

Gutemberg à Internet”. Trata-se de uma chave de leitura que identifica na evolução 

mundial da mídia a busca, além do poder – e sempre em sinergia com ele – pelos 

seguintes itens: informação, educação e entretenimento. Os autores também 

enfatizam a importância da mídia no que Habermas celebrizou como “esfera 

                                                           
11 Vale do Silício. 
12 Com poucas exceções, não mencionaremos datas enquanto recorrermos a Briggs e Burke (2006), 
nem faremos citações literais, pois, mais do que a precisão do registro ou apresentação de novos 
conceitos, o objetivo deste capítulo é trazer à memória fatos e reavivar reflexões que provavelmente o 
leitor já fez sobre acontecimentos históricos já conhecidos. As datas e citações imporiam escalas 
demais no sobrevoo que queremos fazer. 
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pública”, espaço de deliberação democrática. Identificam ainda uma espécie de lei 

segundo a qual mídias e técnicas de comunicação novas não substituem 

imediatamente as antigas, mas umas e outras coexistem e interagem por longos 

períodos. Um dos exemplos é a prática da leitura individual silenciosa, característica 

da modernidade, com a oralidade – discursos, sermões e leitura para círculos 

restritos, ou mesmo em público – com indícios na antiguidade. Esta foi predominante 

no passado remoto, quando o analfabetismo era enorme, mas ainda hoje é 

significativa na formação de corações e mentes. Aquela, tida por McLuhan – 

também citado várias vezes na obra – como o meio linear e individualista de 

aquisição do conhecimento que marca o homem formado pela leitura de livros. A 

teoria da comunicação é contemplada ainda com a menção a estudiosos de escolas 

como a de Frankfurt, a Funcionalista e a dos Estudos Culturais, entre outras. 

1.2- Comunicação e transporte evoluíram juntos 

A evolução das comunicações no contexto das demais tecnologias, 

especialmente, nas de transporte, também é observada pelos dois autores. A 

Revolução Industrial, com suas ferrovias e cidades em crescimento caótico e 

vertiginoso, é fundamental no surgimento do público e da cultura que demandam a 

comunicação de massa. Desta cultura os jornais são os primeiros protagonistas. A 

sociedade que dominou o tempo e diminuiu o espaço, hoje, envia mensagens e 

pessoas, com facilidade, a todos os cantos do planeta. Mas Briggs e Burke (2006) 

não deixam de mencionar a sensação de excesso de informação já no século XVI; 

com a contrapartida de, a partir de Gutemberg, estar quase garantido um arquivo 

“eterno” de qualquer mensagem que alguém julgou válido imprimir.  

Todos os historiadores, desde então, são tributários e agradecem aos jornais 

pela realização de seus trabalhos – críticas sobre efemeridade à parte. Da mesma 

forma, sustenta-se na obra a tese de que Lutero só não foi queimado pela Inquisição 

porque não surtiria efeito para os intentos inquisidores. Seus escritos já estavam tão 

reproduzidos e disseminados pela imprensa que a Reforma não seria detida nem 

com sua morte. São mencionados também o incentivo dos tipos móveis para a 

crítica à autoridade e a padronização na transmissão do conhecimento. Comparece 

ainda a polêmica indissolúvel, mas sempre fértil e instigante, sobre se as tecnologias 

geraram as mudanças sociais ou vice-versa. 
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Aristóteles, renascentistas, e Roland Barthes são citados numa reflexão13 

sobre a importância da comunicação por imagens, marca atualíssima em sinergia 

com a proliferação dos hipertextos. A “aura” de Walter Benjamim também não é 

esquecida na “época da reprodutibilidade técnica” da qual nem se vislumbra o 

ocaso. Numa “história da leitura”, Moore, Defoe e Swifft, com suas metáforas críticas 

das respectivas sociedades, aparecem como “lidos de modo oposto às intenções do 

autor”. No aspecto prático, as inovações no formato do objeto livro influenciam o 

acesso e a “digestão” do conhecimento. É o caso da implantação paulatina de 

recursos como os dos índices, capítulos e parágrafos. No capítulo sobre a “esfera 

pública” é registrado o surgimento do jornalista como “homem de notícias” (século 

XVII), com sua influência sobre a consciência política popular; além da ideia de um 

“quarto poder”. Não é deixada de lado a prática do jornalismo como instrumento de 

luta utilizado pelos iluministas. Aliás, acrescenta-se, a enciclopédia de D’Alembert, 

Diterot, Voltaire e Rousseau, publicada de 1751 a 1765 em 35 volumes, “foi 

importante veículo para a política”, com posteriores impressões barateadas e 

disponibilização em bibliotecas públicas. 

A reflexão de Marx sobre tecnologia, e a utilização da imprensa por ele, 

Engels e Gramsci estão no capítulo intitulado Do vapor à eletricidade, bem como o 

conceito gramsciano de hegemonia que “influenciaria a maior parte dos 

comentadores de mídia”. O mesmo acontece com: Le Bon, Gabriel Tarde e suas 

obras da virada do século XIX para o XX, sobre o fenômeno das multidões – e no 

caso de Tarde, de suas implicações com a comunicação; com Thorstein Veblen, que 

teorizou sobre “a classe ociosa” e as questões do “consumo conspícuo” (para 

ostentação) e da “administração científica” do trabalho tecnológico, com suas 

consequências econômicas e psicológicas; e ainda, com a lembrança da relação 

entre mitologia (Ícaro, Prometeu, Vulcano...) e tecnologia, como tentativa de “prever 

o futuro” e “sonhar com ele” – esses dois últimos temas serão retomados nesta 

dissertação, mais à frente no item “Um estudo sobre a relação entre tecnologia, 

velocidade e poder”. 

Da mitologia para a tecnologia, dos bens tecnológicos para a criação de 

mitos, instigante uma ilustração do capítulo 4 (Processos e Padrões), de um anúncio 

da Bell Telephone no século XIX. Legendado no livro como “Tecelãs da palavra”, o 

                                                           
13 Entre outras menções ao longo da mesma obra. 
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anúncio mostra uma telefonista unindo locais distantes com fios telefônicos. Os 

autores veem ali uma “indicação do que seria a web”14. A reboque da eletricidade de 

Thomas Alva Edison – citado pelos autores como o maior dos inventores –, o 

telégrafo e seus cabos submarinos, o telefone, o rádio, a fotografia, o cinema e a TV 

são apresentados. Seus desenvolvimentos técnicos cumulativos a partir de 

diferentes cientistas; as incompreensões que sofreram antes de se consolidarem; 

seus embates e convivência com mídias anteriores; e ainda suas evoluções, 

decaídas e recomeços são contextualizados em suas interlocuções políticas e 

socioeconômicas. 

1.3- Fordismo, cibernética, ciberespaço, Matrix... 

Briggs e Burke (2006) lembram de Ford e sua administração paradigmática 

no início do século XX; da cibernética de Wienner; de Orson Welles com Cidadão 

Kane (sempre numa referência a Hearst) e A Guerra dos Mundos tirada do livro de  

H. G. Wells15; George Orwell com seu 1984, referência do anúncio da Apple16, do 

mesmo ano  real – reflexão nossa: será que a cultura libertária dos jovens gênios 

tecnológicos evitou mesmo o sombrio cenário orwelliano como o anúncio apregoa? – 

entre outras referências da reflexão sobre mídia e tecnologia. São referências 

históricas e culturais. A elas, os autores acrescentam o uso do rádio e dos 

megacomícios por Hitler e Goebbels; o Neuromancer de Gibson, com as expressões 

“ciberespaço” e “matriz”, ainda mais celebrizada pelo filme quase homônimo, Matrix, 

mais recente; Nixon e o Watergate; o papel das comunicações na Guerra do Vietnã, 

na luta pelos direitos civis nos EUA, nas revoltas estudantis de Paris, na queda do 

Muro do Berlim, na Guerra do Golfo e no ataque às Torres Gêmeas e ao Pentágono, 

entre outros marcos. São lembrados, em seu papel político e social, os grandes 

                                                           
14 Observamos que, mesmo sem uma ligação direta, a figura feminina – talvez pela doçura e 
paciência supostamente requerida de telefonistas – e a tecelagem remetem ao mítico pela lembrança 
da Penélope de Ulisses. 
15 Este, por sua vez, recordamos, com versões no cinema, em filmes dirigidos por Byron Haskin 
(1953), e Steven Spielberg (2005) de mesmo nome. Antes, a Guerra dos Mundos, uma história de 
invasão do planeta por ETs, teve adaptação radiofônica, feita pelo Orson Welles, de Cidadão Kane – 
quase homônimo de Wells (H.G.), o autor do livro. O programa ficou famoso mundialmente por 
provocar histeria nos ouvintes dos EUA, que pensavam estar diante de um ataque alienígena. Na 
ocasião, o diretor teve que explicar publicamente que se tratava de uma ficção. O documentário Além 
da Guerra dos Mundos (HISTORY, 2007), do canal estadunidense History Channel, aborda 
amplamente, desde o imaginário popular sobre extraterrestres até a produção do programa de 
Welles. O episódio foi motivo para muitas reflexões sobre o impacto da comunicação de massa. 
Como exemplo, citamos Meditsch (1998) Pereira et al (2009). 
16 Mostrando um cenário tecnológico decadente, a peça publicitária insinua que a tecnologia, libertária 
em si, ajudará a humanidade na resistência ao autoritarismo (HAYDEN,1984; ANEAS, 2010). 
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meios de comunicação, como o New York Times e a CNN, a britânica BBC e a 

Radio Televisione Italiana, entre outros veículos, num olhar mais voltado, claro, 

britânicos os autores, para a Europa e EUA que ao resto do mundo. 

Temas como dominação cultural, determinismo tecnológico, sociedade da 

informação, convergência, aprendizagem à distância e multimídia são abordados no 

final da obra. A internet é mencionada em seu nascimento estadunidense nos 1970, 

com objetivo militar face à Guerra Fria. A invenção foi desenvolvida já a partir da 

implantação, em 1957, da Administração dos Projetos de Pesquisa Avançada (Arpa, 

que viria a se chamar Arpanet), do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A 

criação do órgão visava também a “dar o troco” à vitória soviética do lançamento do 

satélite Sputnik, ocorrido no mesmo ano. Os autores lembram: a internet é a rede 

que, rompida em qualquer de seus nós, se reconstitui e mantém o fluxo da 

informação a partir dos demais, constituindo-se na estrutura emblemática da 

sociedade da informação. 

Os enormes primeiros computadores, como o Eniac, também com objetivos 

militares, cumprem seu papel, mas dão espaço à miniaturização iniciada com a 

criação dos transístores e outras evoluções até chegar-se ao chip de silício. As 

contribuições dos luminares da informática como Bill Gates, Tim Benners Lee, Steve 

Jobs e Steve Wozniak são apresentadas, bem como parte de suas histórias no Vale 

do Silício a partir dos 1970. Ali se concentra o que é citado como o maior 

desenvolvimento tecnológico jamais ocorrido. A chegada do computador às 

redações de jornais nos EUA e a resistência dos sindicatos da categoria são 

mencionadas. O controle social e/ou do Estado em questões morais e éticas é 

considerado pelos autores como mais complexo na internet do que em mídias como 

a TV e o rádio. 

E eles enfatizam que controles sociais e técnicos em redes de máquinas, 

que são sempre redes de pessoas, são fenômenos com registros anteriores ao 

século XIX. No entanto, hoje, pelas possibilidades técnicas, a ênfase está muito 

mais no uso da informação para controlar o presente e o futuro. Na era da internet, 

outra característica apontada é a quebra de limites e fronteiras entre as mídias e 

dentro delas; entre os países; e também entre (e dentro d) as culturas, fenômeno 

que atinge até mesmo o conhecimento, sua legitimação e suas disciplinas. Isso, no 

entanto, apesar das possibilidades de compartilhamento, abre espaço, no nível 
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comercial, a uma “competição darwiniana”. É o que se vê, particularmente, nas 

falências, aquisições e fusões de grandes grupos de mídia. Quanto ao público, a 

alvissareira oportunidade técnica de, finalmente, ele ser “tratado em toda a sua 

variedade, potencialidade e dignidade, em vez de ser considerado um imenso 

rebanho de carneiros indecisos a ser entregue ao melhor arrematante”, é dada como 

descabida pelos autores. 

No final da obra, que nesse momento já não trata mais da história, mas da 

atualidade, Briggs e Burke (2006) registram a substituição das tecnologias 

analógicas pelas digitais (nesse caso, não se aplica a mencionada “lei da 

convivência entre mídias”, por se tratar de processos não culturais, mas meramente 

técnicos); e ainda: a orientação de crianças, a partir dos 1980, a buscar carreiras 

tecnológicas; além da mobilidade como paradigma e da telefonia celular, como ícone 

tecnológico. Esse último tema é abordado talvez sem a merecida ênfase, pois, na 

verdade, tal tecnologia teve – está tendo – grande parte do seu boom e sinergia com 

a informática e a internet após a publicação de Uma História Social da Mídia 

(BRIGGS; BURKE, 2006). O que, aqui, também nós nos eximimos de fazer agora, 

primeiramente, por tratar-se de atualidade e não de história, que é o escopo do 

capítulo; mas também porque de alguma forma o faremos quando abordarmos a 

importância do celular na atividade jornalística. Finalmente, não faltam ainda na obra 

as menções acerca do usuário ativo e da interatividade; da transmissão de dados 

visuais; do e-commerce; da “rendição da cultura diante da tecnologia”; e da 

discussão sobre se internet e companhia são mídias individuais, de massa, ou 

“mídias individuais de massa”. 

1.4- Jornalismo brasileiro: início tardio 

Como dissemos na Introdução, a história da imprensa nacional que culmina, 

entre outras circunstâncias, com uma identidade fragilizada e uma ambiguidade 

discursiva dos jornalistas brasileiros, começa tardiamente. Enquanto o México já 

contava com atividade tipográfica em 1533, o Peru, em 1584, e os EUA, em 1600, 

no Brasil, como se sabe, só em 1808, com a vinda da família real, a metrópole 

permitiu tipografias (BAHIA, 2009, p. 20). 

A ideia de início primordial fornece uma espécie de senha para os 
estudos históricos. Há um afã para saber como tudo começou ou 
como tiveram início aqueles tempos fabulosos. Os estudos sobre a 
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imprensa no Brasil, seguindo essa tendência, discutem qual teria 
sido, de fato, o primeiro jornal brasileiro: se a Gazeta do Rio de 
Janeiro, que começa a circular em 10 de setembro de 1808, portanto, 
quatro meses depois da criação da Impressão Régia, ou o Correio 
Braziliense, editado em Londres, desde junho daquele ano por 
Hipólito José da Costa (BARBOSA, 2010, p. 19) 

À parte a polêmica sobre se um jornal editado em Londres pode ser tido 

como brasileiro – BAHIA (2009) o considera –, resultando que seria o pioneiro, ficou 

marcada a postura de oposição à Coroa e a perseguição por isso sofrida pelo jornal 

de Hipólito. 

O Correio associa à natureza de jornal brasileiro o caráter de um 
veículo de referência internacional. Igualmente nisso é pioneiro. Sua 
artilharia dispara contra a violência da polícia política, os atos 
discricionários da administração colonial e a conspiração dos 
poderosos para reduzir ao silêncio as ideias liberais e democráticas 
(BAHIA, 2009, p. 31) 

Quanto à perseguição por essa postura libertária, o autor informa que “o 

jornal é proibido, apreendido, censurado, processado. Não só no Brasil. Em 

Portugal, a leitura do Correio Brasiliense é violação da lei. A administração do Reino 

edita avisos e mobiliza a polícia para impedir sua circulação” (BAHIA, 2009, p. 32). 

D. João VI lança até outro jornal, O Investigador Português, para atacar e injuriar 

Hipólito, sem sucesso. Tendo alcançado diversas províncias com influência e 

prestígio, a publicação mensal de 147 páginas tinha como principais sessões: 

Política, Comércio e Artes, Literatura e Ciências, Reflexões sobre as novidades do 

mês, e Correspondências. Tendo publicado 175 números, após a Independência, 

em 1822, o jornalista da Colônia do Sacramento, RS, considera cumprida a sua 

missão. Fecha, então, o jornal, pensando em voltar ao Brasil. Porém, nomeado 

cônsul-geral em Londres, permanece lá, onde morre no ano seguinte, aos 49 anos 

(BAHIA, 2009, p. 33). 

Já a própria Gazeta afirma de si que, mesmo que “pertença por privilégio 

aos Officiaes da Secretaria de Estado dos Negocios Estrangeiros e da Guerra, não é 

com tudo Official” (Apud. BAHIA, 2009, p. 21). O autor, por sua vez, afirma na 

mesma página que o bissemanal, que incialmente foi semanário, “logo assume um 

caráter monótono e expõe sua natureza oficial”. Dá-nos assim, sua opinião de que o 

periódico não consegue ir além de um espaço para publicação de 

Relatos, proclamações, ordens e contraordens militares, decretos, 
exortações, editais, aos quais se somam depois as doações e 
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subscrições financeiras que se fazem no Brasil para as vítimas da 
guerra. 

Barbosa (2010) diverge: 

Assim, sem olhar o impresso, temos a impressão de que a Gazeta 
era fértil na publicação de decretos, avisos e outros textos de 
interesse do Reino Português. Que nela não se publicavam outras 
informaçães. Mas, olhando detidamente o periódico, saltam de suas 
páginas múltiplas fontes de informação, formando redes de notícias 
do início do século XIX, indicando também a forma como essas 
notícias passam do mundo oral para o mundo do impresso 
(BARBOSA, 2010, p. 27). 

Ela explica que o bissemanal costumava publicar cartas e notícias que 

vinham de além-mar, e até mesmo boatos comentando notícias internacionais, 

introduzidos com expressões como “anda de boca em boca” e “se acredita 

firmemente”. Os relatos são mesclados com trechos anunciados, por exemplo, com 

um “transcrevemos palavra por palavra o folheto impresso que veio de Lisboa” 

(BARBOSA, 2010, p. 31).  

BAHIA (2009, p. 22) e BARBOSA (2010, p. 38) registram em dois momentos 

diferentes o fim do primeiro jornal impresso no Brasil. Ele informa que “circula pela 

última vez no dia 31 de dezembro de 1821, quando aparece o Diário do Governo”. 

Já autora escreve que “em 14 de dezembro de 1822, no suplemento do número 150 

noticia-se ao público a substituição pelo Diário do Governo”, reproduzindo o informe 

determinado pelo imperador (“S.M.I.” – Sua Majestade Imperial) que previa a 

mudança “para princípio de janeiro próximo por diante”.  

 

1.5- Avançando velozmente até nossos dias 

Após mencionarmos os dois veículos pioneiros “daqueles tempos fabulosos” 

de que nos fala BARBOSA (2010), avançaremos em velocidade com informações 

que nos fornecem – além dos brasileiros já citados –  SODRÉ (1966), CAVALCANTI 

(2006), LUSTOSA (2004), DUARTE (2003), KISCHINHEVSKY (2009) e 

RODRIGUES et al (2009). Os jornais que foram surgindo após 1808 envolveram-se 

nas disputas históricas que se sucederam, como a Independência, a Abolição da 

Escravatura e a da Proclamação da República. Foi evidente nessa época o papel 

educativo do homem de imprensa ligado aos ideais iluministas, personificado em 

Hipólito (Lustosa, 2004, pp. 14-15). Mesmo tendo tido então seu apogeu, deixa sua 
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marca até a contemporaneidade em gerações e gerações de jornalistas. Com 

Cavalcanti (2012, pp. 64 e 71), observamos ser comum que esses profissionais 

considerem ter “a missão de trazer a luz do conhecimento”; bem como de serem 

representantes de um jornalismo “filho direto da ideologia das Luzes”.  

Dos 1880 aos 1920, consolida-se o aspecto mercantil e industrial da imprensa 

e o jornalismo comparece como trabalho adicional do homem de letras ou como 

complemento de renda para outras atividades como o funcionalismo público. A 

profissionalização vai progredindo lentamente, em meio ao surgimento e 

consolidação de grandes jornais e grupos de mídia como a Folha de S. Paulo 

(1921)17, O Estado de S. Paulo e O Globo/Organizações Globo (1925); e 

testemunhando a ascensão e queda de outros, como os Diários Associados (1924), 

o Jornal do Brasil (1891), e a Rede Manchete/Bloch Editores (1952)18; sempre com 

baixos salários e más condições de trabalho.  

A Associação Brasileira de Imprensa foi fundada em 1908 e o primeiro 

sindicato de jornalistas do país, em 1934, na cidade de Juiz de Fora (MG). A 

fundação do sindicato do Rio de Janeiro foi em 1935. O de São Paulo teve início em 

1937 e a Federação Nacional dos Jornalistas, em 1946. Marcada pela falta de 

estrutura, sobretudo nas áreas distantes dos grandes centros urbanos, e pela 

generalizada exploração patronal, a categoria sempre enfrentou a violência contra a 

liberdade de expressão, com o empastelamento de redações, ameaças, agressões e 

assassinatos de profissionais. Tal prática adotou cores de oficialismo, 

particularmente, nas ditaduras de Vargas e no pós-golpe de 1964. 

Protagonistas na resistência ao regime militar e na redemocratização, os 

jornalistas, sempre imersos num mercado de trabalho instável e frequentes ondas de 

demissões, foram fortemente impactados com a informatização das redações 

                                                           
17 Para esta e outras datas de fundação de empresas de comunicação, observar nas Referências: 

Folha on line, O Globo e Diários Associados. 
18 Sodré (1966, p. 446) informa que a revista Manchete, principal periódico do grupo, foi fundada em 
1953, mas Gaudereto (2011), no blog “revista amiga e novelas” (sic) apresenta a foto da capa de um 
exemplar dessa publicação (http://revistaamiga-novelas.blogspot.com.br/2011/06/bloch-editores.html - 
acesso em 03/04/2016), de 26 de abril de 1952, com um registro, infelizmente, cortado na 
reprodução, do que poderia ser a informação “Nº 1”: só aparece “º 1”. Não encontramos outras 
referências da data de fundação do empreendimento. Inferindo que ele teria começado com a 
Manchete, poderíamos supor que naquele ano teve início o grupo midiático de Adolfo Bloch (1908 – 
1995), como, aliás, informa a Wikepedia (https://pt.wikipedia.org/wiki/Bloch_Editores – acesso em 
04/04/2016). Não tivemos acesso em tempo hábil a obras como “Aconteceu na Manchete: Histórias 
que ninguém contou” (CONY Et. al 2008), que, possivelmente, dariam precisão a essa informação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Bloch_Editores
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iniciada nos anos 1980. Na ocasião, muitos abandonaram a profissão ou 

anteciparam a aposentadoria por não se adaptarem aos computadores. Foi também 

quando se expandiu o mercado de assessoria de imprensa na iniciativa privada e 

em órgãos públicos, inclusive, por meio de concurso, o que acrescentou duas 

alternativas com situações que a categoria não conhecia: condições de trabalho 

dignas, sem sobrecarga horária ou plantões excessivos, e com estabilidade no 

emprego. 

Os jornalistas da imprensa convencional, porém, objeto do nosso estudo, 

permanecem em redações cada vez mais enxutas, informatizadas e multimídia, que 

exigem dos profissionais mais habilidades tecnológicas e as sempre excessivas 

horas de trabalho, sem remuneração condizente19. Eles estão sempre pressionados 

a produzir conteúdo on-line em tempo real, no qual a informação é quantificada e 

valorizada em segundos – uma notícia publicada 30 segundos após o concorrente já 

é considerada desvantagem econômica (RODRIGUES et al, 2009). O contexto 

amplo é o de gigantes de mídia lutando para sobreviver à reestruturação econômica 

mundial imposta pela globalização com o desaparecimento ou fusão de grandes 

conglomerados.  

Na visão de uma economia política da comunicação (KISCHINHEVSKY, 

2009, pag. 58), criam-se monopólios e reduz-se o pluralismo das vozes que falam 

nos meios de comunicação; e aumenta a dominação dos grupos que detêm esses 

veículos. Em meio ao jogo do poder político na comunicação e ao fogo cruzado da 

                                                           
19 A intensiva implantação das NTICs na produção jornalística e seu impacto sobre o mercado e as 
condições de trabalho dos jornalistas resultam numa equação complexa, que foge aos objetivos de 
nossa dissertação. Enfatizamos, porém, ser precipitado afirmar que a informatização e as conexões 
tecnológicas, em si, prejudicam as condições de trabalho, pois trata-se de um processo condicionado 
por fatores econômicos e de poder político. E ainda, antes de apontar a tecnologia como vilã, é 
necessário considerar o colapso de um modelo de negócios baseado na publicidade e na circulação 
de impressos (TORTURRA apud LORENZOTTI, 2014, cap. 1, p. 20). Não obstante, Adghirni e 
Pereira (2011) consideram a “convergência digital” como expressão chave naquilo que chamam de 
“mudanças estruturais no jornalismo”. Essas seriam as transformações na produção, no perfil 
profissional e nas relações com os públicos na atualidade; as quais, por sua vez, “podem alterar 
radicalmente a forma como [esse ofício] será praticado no futuro”. Já Moretzsohn (2014) aborda 
“mudanças inauguradas pelo jornal O Globo em março de 2014, com a imposição de uma nova rotina 
que privilegia o jornalismo on line e antecipa o horário de chegada à redação, estendendo a jornada”, 
além de interesses políticos e empresariais que condicionam a linha editorial do jornal, afetando a 
credibilidade. Levando em conta a liderança que o periódico fluminense ocupa como um dos três 
maiores diários do Brasil, com circulação nacional, é possível prever a influência desse novo 
paradigma sobre os demais veículos impressos. Tal questão pode ser melhor investigada com um 
estudo sobre a organização econômica da imprensa ao longo do século XX. Para um 
aprofundamento nesse sentido, indicamos Fonseca (2008), entre outras referências. Vale observar 
que, numa dimensão global, as mudanças estudadas por esses autores estão no contexto da 
transição para uma economia pós-fordista (HARVEY, 2006). 
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disputa entre grupos de comunicação, os jornalistas brasileiros têm ainda, desde 

2009, a identidade e autoestima profissionais fragilizadas pela não exigência do 

diploma para o exercício do jornalismo, ratificada naquele ano pelo STF.  

1.6- Um estudo sobre a relação entre tecnologia, velocidade e poder 

“O homem de lata / está todo estragado / de borboleta 

O homem de lata foi marcado a ferro e fogo / pela água” 

Manoel de Barros 

Após o breve histórico desenvolvido até aqui, pudemos observar que desde 

as pinturas rupestres a comunicação dependeu do desenvolvimento de tecnologias. 

Porém, a intensidade como elas condicionam a atual revolução da mídia – levando 

em conta que queremos perceber o impacto das NTICs sobre a identidade e o 

discurso dos jornalistas – faz necessário um estudo que considere as tecnologias 

em si, para além de suas ligações com a comunicação. É um aprofundamento que 

considera as tecnologias para criticar sua hegemonia sobre os demais aspectos da 

cultura20.  

Autores como Castells (1999) fazem escola afirmando que o desenvolvimento 

tecnológico aliado aos dispositivos de informação constituem-se no suporte de uma 

nova etapa do capitalismo, ou seja, o informacionalismo. Falando da “nova 

sociedade emergente” do “processo de transformação capitalista” (CASTELLS, 

1999, p. 50), ele sustenta: “Essa nova estrutura social está associada ao surgimento 

de um novo modo de desenvolvimento, o informacionalismo, historicamente 

moldado pela reestruturação do modo capitalista de produção, no final do século XX 

(CASTELLS, 1999, p. 51)”. Devido à óbvia ligação entre economia, informação, 

                                                           
20 Ao iniciarmos a pesquisa deste tópico 1.6, tínhamos em mente a expressão-chave “determinismo 
tecnológico”. Esta, porém, apareceu-nos como todo um campo acadêmico, muito demarcado por 
conceitos, teorias e disputas, tanto epistemológicas quanto ideológicas e políticas. Uma das 
dificuldades iniciais foi encontrar a origem do conceito, atribuída por alguns estudos, como o de Lima 
(2001), a Thorstein Veblen. Não encontramos, porém, nos textos desse teórico estadunidense aos 
quais tivemos acesso, a referida expressão. Além disso, percebemos grande controvérsia sobre quais 
sejam os autores clássicos que podem ser considerados “deterministas”, sendo que não 
conseguimos registrar, da parte de qualquer um deles, um autoenquadramento nesse sentido. 
Entendemos que tais situações multiplicariam os riscos de imprecisões, ou de questionamentos por 
partidários de teorias opostas.  Julgamos, por fim que esses fatores acabariam por nos afastar do 
nosso escopo estrito, o de conhecer mais sobre a relação entre tecnologia, velocidade e poder, três 
instâncias que muito afetam o discurso dos jornalistas. Para um aprofundamento sobre determinismo 
tecnológico, além de Feenberg (2012), do qual este estudo é tributário, e da já citada investigação de 
Lima (2001) – uma pesquisa introdutória –, indicamos, entre outros com que deparamos, Dagnino 
(2012), Martino & Barbosa (2014), Vaz  (2012), Pereira (2006) e Cruz (2011). 
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tecnologia e poder, conclusões como essa demandam uma investigação sobre a 

antiga relação entre tecnologia e poder. 

O mito de Prometeu narra a descoberta da tecnologia do fogo e remete ao 

poder do homem sobre os animais, sobre a natureza e também à conquista do 

conforto e ao início da riqueza: 

Prometeu (...) subiu ao céu e acendeu sua tocha no carro do sol 
trazendo o fogo para o homem. Com esse dom, o homem assegurou 
sua superioridade sobre todos os outros animais. O fogo lhe forneceu 
o meio de construir as armas com que subjugou os animais e as 
ferramentas com que cultivou a terra; aquecer sua morada, de 
maneira a tornar-se relativamente independente do clima, e, 
finalmente, criar a arte da cunhagem das moedas, que ampliou e 
facilitou o comércio (BULFINCH, 2001, p. 20). 

Entretanto, se quisermos, podemos ler, em Bulfinch (2001), não apenas que o 

homem, com a tecnologia (ferramentas e armas), dominou a natureza e subjugou os 

animais, mas que sobrepujou também outros homens.  

E, ainda, a partir de outros trechos desse autor, podemos ver possíveis 

consequências negativas da tecnologia apontadas na mitologia. É o caso da versão 

em que, para castigar a ousadia de Prometeu, Júpiter lhe deu de presente a mulher 

(Pandora). Ela, então, abriria a caixa na qual estavam todos os males que assolam a 

humanidade (BULFINCH, 2001, p. 20) – não cabe aprofundar aqui, mas vale 

registrar a abordagem misógina que a consciência contemporânea nos faz perceber 

no relato mítico. Outra punição ao titã, como se sabe, é que ele foi amarrado ao 

cume de um monte onde um abutre lhe comeria o fígado que se regeneraria para 

continuar sendo devorado eternamente (BULFINCH, 2001, p. 26).  

E não foi apenas na mitologia que os gregos abordaram o tema. Mais tarde, 

Platão já criticava a invenção da escrita, no Fedro, pois ela alterava o diálogo 

pedagógico entre mestre e aluno, como podemos observar no relato de Feenberg 

(2012) – tradução livre para todas as citações desse autor contemporâneo.  

Uma das primeiras tecnologias educativas foi a escrita e, como todas 
as que a seguiram, teve seus críticos. Platão a denunciou por sua 
incapacidade para recriar o real intercâmbio existente no discurso 
falado. Segundo a argumentação de Sócrates no Fedro (um texto 
que mostra a conversa entre um estudante e seu mestre) escrever é 
igual a pintar: “as produções dessa última arte parecem vivas, mas 
interrogai-as e vereis que guardam um grave silêncio. O mesmo 
acontece com os discursos escritos: ao ouvi-los ou lê-los acreditais 
que pensam; porém, pedi-lhes alguma explicação sobre o objeto que 
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contêm e eles respondem sempre a mesma coisa” (Platão, 1961, p. 
521). Resumindo, Platão sustenta que a tecnologia da escrita tem 
poder de destruir a relação dialógica que deve unir mestre e discípulo 
(FEENBERG, 2012, p. 183). 

E Feenberg (2012, p. 183) prossegue sua observação enfatizando que a 

postura de Platão é parecida com a de críticos contemporâneos “da vida moderna”: 

A tecnologia (...) é inimiga do contato humano, uma posição que 
segue sendo familiar a alguns críticos atuais da vida moderna. 
Quantas vezes escutamos que a tecnologia aliena (...) e desumaniza, 
que os sistemas tecnológicos se intrometem nas relações humanas, 
despersonalizam a vida social e neutralizam suas implicações 
normativas? Será que a posição humanista contra os computadores 
pode ser rastreada desde Platão (FEENBERG, 2012, p. 184)? 

 

1.6.1 A velocidade marca o desenvolvimento da comunicação 

A tecnologia vem, assim, sendo questionada ao longo da história pelo impacto 

nos relacionamentos humanos que ocorrem concomitantemente com suas 

aplicações. Lemos em Giovannini (1984) que os desenvolvimentos das tecnologias 

de informação sempre estiveram ligados a um aumento da demanda por conteúdos 

e à necessidade de uma produção mais rápida dos mesmos. Abaixo, uma descrição 

contextualizada no final do século XVII, quando o livro já era considerado uma 

mercadoria e, portanto, objeto de consumo (grifos nossos). 

Ao lado do mundo do livro desenvolveu-se, portanto, toda uma série 
de mecanismos de distribuição e venda que permitia a mais ampla e 
rápida difusão do produto. E difundir o produto “livro” também 
significava divulgar uma informação cada vez maior que alcançava 
também os mais remotos cantos da Europa numa velocidade 
relativamente rápida. Aquilo que era o saber de poucos no espaço de 
50 anos transformava-se no patrimônio de um imenso público que 
escolhia, comentava, julgava. (GIOVANNINI, 1987, p. 132) 

A velocidade intrínseca à tecnologia marca o desenvolvimento da 

comunicação como um todo, particularmente, o jornalismo – e marca o jornalista, na 

formação de sua identidade e na elaboração de seu discurso. A relação entre 

velocidade e tecnologia, e as consequências disso em todos os setores da 

sociedade, é a reflexão central de Trivinho (2007). Em sua obra Dromocracia 

Cibercultural: Lógica da Vida Humana na Civilização Midiática Avançada, o 

pesquisador da Pontifícia Universidade de São Paulo (PUC-SP), esclarece: “dromos” 

é prefixo grego que significa “rapidez”. E atribui o termo “dromocracia” a Paul Virilio, 
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que por sua vez o relaciona com a guerra, corroborando, portanto, com a correlação 

que aqui fazemos entre tecnologia e poder. Entre muitos outros aprofundamentos, 

Trivinho (2007) registra a forma com que a velocidade foi sendo incorporada no 

decorrer da história como elemento constitutivo, por exemplo, dos meios de 

transporte.  

Por seu turno, o domínio da velocidade terrestre, que na esteira da 
montaria rudimentar a cavalo (a qual, antes do oitavo século antes de 
Cristo se realizava em pêlo), se reescalona enormemente com a 
descoberta e desenvolvimento da roda entre os sumérios, na 
Mesopotâmia (...). A domesticação dromocrática do corpo animal (...) 
culmina na descoberta da sela (...) e do estribo (...). A otimização 
técnica da montaria condicionará, mais tarde, no incessante gume 
político-militar, mercantil e citadino que esgarça e costura o processo 
civilizatório, o advento da cavalaria militar medieval. (TRIVINHO, 
2007, p. 54) 

O autor prossegue na mesma página sua reflexão com termos de 

compreensão intuitiva mencionando a ocorrência de um “assenhoramento e 

‘alisamento’ dromológicos da superfície terrestre” por meio de um “fio condutor” que 

passa pela carruagem, a charrete urbana, a carruagem a vapor, a locomotiva, e o 

bonde urbano, chegando aos atuais caminhão (podemos acrescentar o automóvel 

de passeio), bicicleta, motocicleta e metrô. Assim, a tecnologia, vinculada à 

velocidade e ao poder, penetrou em cada poro da epiderme social, bem como nos 

meandros da cognição e no comportamento de cada pessoa. 

1.6.2 Duas posições acerca da tecnologia 

Até aqui assinalamos que o questionamento sobre a tecnologia e suas 

relações com a riqueza, o poder e a velocidade remontam aos primórdios da 

civilização – fazemos a ressalva de que nossa reflexão se restringe ao Ocidente. Em 

nossa investigação, observamos também que a reflexão atual sobre a tecnologia, 

iniciada já sob amadurecidos efeitos da Revolução Industrial, oscila entre duas 

posições: 1) a primeira é de que a tecnologia, em si, necessariamente, traz 

condicionamentos prejudiciais aos processos psicológicos e cognitivos individuais, à 

socialização e ao meio ambiente; 2) e a segunda posição é de que ela deve ser, 

com o ideal positivista do progresso, o objetivo dos maiores esforços da 

humanidade, ficando a cargo dos inventores, fabricantes e usuários empregarem-na 

apenas para o bem e evitarem sua utilização para o mal. 
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Ressaltamos, por um lado, o caráter restritivo da primeira posição em relação 

ao potencial criativo do ser humano, que também se realiza quando ele desenvolve 

tecnologia; mas, igualmente, apontamos os riscos de se estabelecer, como sustenta 

a segunda posição, um objetivo prioritário e consensual – no caso, o progresso 

econômico e tecnológico – para a humanidade. Entre os muitos autores que 

refletiram sobre o tema, um dos destaques é Thorstein Veblen (1857 - 1929), que 

coloca a tecnologia no centro de seus estudos. Ele teoriza sobre a formação da 

“classe ociosa”, que coincidiria com o início da propriedade. Essa classe estaria 

representada pela burguesia estadunidense na qual ele critica o “consumo 

conspícuo”, ou seja, feito para ostentar. Tudo isso contextualizado em sua época, 

que via em consolidação avançada os efeitos da Revolução Industrial. Veblen 

(1987), aliás, em vez de tecnologia, utiliza palavras e expressões derivadas dos 

termos “técnica” e “indústria”. Porém, a reflexão acerca do impacto sobre o ser 

humano é autêntica precursora dos questionamentos que hoje se faz ao 

desenvolvimento tecnológico como fenômeno decisivo para as categorias 

comportamentais e cognitivas das pessoas. 

A atividade habitual de homens que se empenham nesses ramos da 
indústria mudou grandemente no que concerne à sua disciplina 
intelectual, desde que entraram em voga os modernos processos 
industriais; e a disciplina à qual o mecânico se expõe em seu 
trabalho diário afeta os métodos e os padrões de seu pensamento 
também nos assuntos que estão fora do seu trabalho cotidiano. A 
familiaridade com os processos industriais altamente organizados e 
altamente impessoais do presente perturba os hábitos mentais 
animísticos. (VEBLEN, 1987, p. 148) 

Já citado acima, Andrew Feenberg marcou as discussões sobre a questão 

tecnológica ao lançar em, 2002, a obra Teoria Crítica da Tecnologia, com viés 

marxista. Dez anos depois, em Transformar la Tecnologia: Una nueva visita à la 

teoría crítica, ele mantém a ideia de que “as hegemonias modernas se organizam 

cada vez mais em torno da tecnologia” e que essa relação “se tornou central para o 

exercício do poder político” (FEENBERG, 2012, p. 19). Visão complementar a essa é 

a que o autor apresenta e que norteia a reflexão desta dissertação no que se refere 

à tecnologia. 

Não podemos recuperar o que se perdeu com a reificação [da 
tecnologia] retrocedendo a condições pré-tecnológicas, a alguma 
unidade prévia irrelevante para o mundo contemporâneo. A solução 
não é um retorno romântico ao primitivo, o qualitativo, e ao natural, 
nem um salto especulativo a uma “nova era” e a toda uma “nova 
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tecnologia”. Pelo contrário, o conceito crítico de totalidade nos ajuda 
a identificar a contingência do sistema tecnológico existente, os 
aspectos em que ele pode ser investido de novos valores e orientado 
a novos propósitos. Esses aspectos se encontrarão ali onde a 
fragmentação do sistema estabelecido mantém um poder alienado 
(FEENBERG, 2012, p. 293). 

São esses os “óculos” de uma pesquisa que não sente saudades do remoto 

estado primitivo da técnica. Ela busca aspectos do presente que possam “ser 

investidos de novos valores”. É a partir dessa posição que reconhecemos a 

presença constituinte do tecnológico no humano desde os primórdios. Observamos 

sua marca já no passado mítico e no pensamento dos gregos antigos; sua 

instrumentalização para o domínio da natureza, para a geração da riqueza e para a 

dominação dos homens, uns sobre os outros; sua vinculação com a velocidade com 

a qual ela agrega poder – e que hoje tanto condiciona a produção da mídia; seu 

impacto sobre a cognição humana e os comportamentos. É desse ponto de vista 

que criticamos o discurso hegemônico entronizador da tecnologia e da velocidade 

como fatores determinantes das relações sociais, midiáticas; e questionamos, 

também, claro, a hegemonia discursiva e prática de ambas nas disputas, alianças e 

negociações que ocorrem na produção jornalística21. 

1.7 Mudanças tecnológicas e o trabalho dos jornalistas hoje 

No último tópico do primeiro capítulo, a partir do ponto em que paramos no 

histórico sobre as tecnologias de comunicação e do jornalismo22 e da abordagem 

proposta no estudo sobre a relação entre tecnologia e poder23, pesquisaremos 

brevemente os impactos das NTICs sobre os jornalistas brasileiros. A respeito, 

merece destaque o livro Jornalismo on-line: modos de fazer (RODRIGUES et. al, 

2009), com vários artigos referenciais. Neste tópico, nos ateremos a dois deles24. 

Jorge et. al. (2009, p. 75 e ss) falam das “transformações que atingiram a internet” 

como “um processo de desregulamentação do jornalismo, ou seja, de quebra de 

regras, protocolos e convenções historicamente construídos sobre a profissão”. Os 

autores detectam, a partir dos 1980, a adoção dos termos “informação” – no lugar de 

                                                           
21 Para um aprofundamento da relação entre velocidade e produção jornalística, sugerimos os 
estudos de Franciscato (2005) e Moretzsohn (2002). 
22 Falávamos de uma categoria com discurso, identidade e autoestima profissional fragilizados por 

fatores históricos e, mais recentemente, pela não exigência do diploma para o exercício do 
jornalismo, ratificada em 2009 pelo STF (DINES 2009, p. 14).  

23 Propomos uma pesquisa que não sente saudades da remota técnica primitiva, mas que busca no 
presente tecnológico aspectos que possam “ser investidos de novos valores”. 
24 Ambos escritos por jornalistas. 
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“notícia” – e “usuário” – no lugar de “leitor”, por partes dos jornais, que, por sua vez 

passam a ser vistos como “fábricas”, fábricas de “mercadorias comercializáveis”. 

Quanto à relação entre jornalismo e comércio, mesmo não querendo 

negar o valor econômico da notícia e/ou da informação, muito menos a necessidade 

de gerar recursos econômicos na empresa jornalística, podemos, numa postura 

deontológica da profissão, aproveitar a reflexão de SODRÉ (1966). O historiador 

afirma que, “no que se refere à imprensa, mais talvez do que em outro qualquer 

gênero de trabalho intelectual, cabe recordar (...)”: 

Veio, finalmente, o tempo em que tudo o que os homens tinham visto 
como inalienável tornou-se objeto de troca, de tráfico, e podia ser 
alienado. Este foi o tempo em que as próprias coisas que, até então, 
eram transmitidas mas jamais trocadas; dadas, mas jamais vendidas; 
adquiridas, mas jamais compradas – virtude, amor, opinião, ciência, 
consciência, etc. – em que tudo, enfim, passou ao comércio. Este foi 
o tempo da corrupção geral, da venalidade universal ou, para falar 
em termos de economia política, o tempo em que tudo, moral ou 
físico, tornando-se valor venal, é levado ao mercado para ser 
apreciado no justo valor (SODRÉ, 1966, p 9). 

Considerando-se o ano de publicação da obra de Sodré – o principal 

trabalho de síntese de história da imprensa no país (BARBOSA, 2007, p. 11) – 

percebe-se que ele não fala com relação a mudanças tecnológicas; mas vemos 

também que, mesmo assim, seu relato é reflexão instigante para o momento atual.  

Prosseguindo sua investigação sobre notícia como mercadoria, Jorge et. al 

(2009) falam de informações “cujo valor estaria na atualidade medida em segundos”. 

Na necessidade, por exemplo, de um site noticioso publicar uma novidade antes do 

concorrente, “um minuto ou dois podem fazer a grande diferença”. E o agente 

responsabilizado pelo sucesso ou fracasso é o jornalista. Num grande site de 

notícias na web “a carga horária de trabalho é das 10:30 às 20: 30h, (...) sempre 

ampliada”. É comum que os jornalistas trabalhem 

com múltiplos horários de fechamento. A notícia é renovada no 
mesmo ritmo das agências. A informação cresce, palavra por 
palavra, linha por linha, na medida em que os acontecimentos se 
produzem. Esse ritmo se aplica aos grandes fatos sociais políticos e 
econômicos. (...). As jornadas plenas não são recompensadas com 
altos salários, mas o repórter pode consolidar uma imagem 
profissional antes dos 30 anos (JORGE et. al. 2009, p 78). 

Há casos em que os sites permitem a publicação sem que os textos passem 

por um editor fazendo ocorrer o que torna-se já uma marca do jornalismo on-line, a 
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multifuncionalidade. O jornalista é repórter, redator e editor, sem que seja 

diferenciada a sua remuneração de acordo com as especificidades, 

responsabilidade e condições de trabalho de cada função. Como pode o repórter 

que veio do calor da luta pela notícia, e muitas vezes de embates em entrevistas, ter 

a concentração do redator que dedica-se apenas a dar correção e clareza aos 

textos, e a visão ampla do editor, que é quem vai se responsabilizar pelas 

consequências da notícia?  

1.7.1 Os três grandes mitos da cibercelebração 

Os autores em questão mencionam “três grandes mitos” do que chamou-se 

de uma cibercelebração: 1) uma aldeia global em harmonia; 2) uma democracia 

garantida pela liberdade proporcionada pela web; 3) maior qualidade e confiabilidade 

na informação jornalística assegurada pelas NTICs. Consideram ainda que esse 

quadro seria muito atraente para empresas informativas. Porém, 

Mais de 10 anos depois do surgimento dos primeiros jornais da 
internet, os jornalistas não conseguiram consolidar uma informação 
com padrões de qualidade que os fizessem sentir-se parte da 
celebração de rede. Ao contrário, há um cenário de incertezas que, 
de parte do negócio empresarial, já sofreu severas defecções 
(JORGE et. al., 2009, p.80). 

Thais Jorge e coautores basearam-se em entrevistas com profissionais e 

consultaram outras fontes25. Eles observam que o referido cenário impacta o perfil 

do jornalista e a identidade profissional da categoria: “haveria uma 

desregulamentação dos papéis adotados e se acentuaria o processo de 

precarização da profissão, sobretudo nos sites de notícia on-line em tempo real” 

(JORGE et. al., 2009, p. 81). Autor de outro artigo na mesma publicação, Marcelo 

Kischinhevsky faz uma leitura semelhante desse processo num trabalho sobre 

convergência nas redações e impactos das novas tecnologias no trabalho 

jornalístico. 

Fustigado por duas décadas de reestruturação da indústria midiática, 
na esteira da disseminação das Novas Tecnologias da Informação e 
da Comunicação (NTICs), o profissional de imprensa é uma das mais 
destacadas vítimas do processo econômico, social, político e cultural 
que conhecemos por convergência. As novas rotinas de trabalho 
põem em xeque o papel de mediador do jornalista, sobrecarregado 
de tarefas que comprometem a qualidade informativa do noticiário 

                                                           
25 Trabalhos de pós-graduação da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB). 
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entregue a leitores, ouvintes, telespectadores e/ou internautas 
(KISCHINHEVSKY, 2009, p. 58). 

O autor faz referências à “multifunção”, agora relacionada com as exigências 

impostas aos jornalistas de ter que, muitas vezes, em veículos que publicam 

informações em “várias plataformas”, realizar ações que entram na seara de 

fotógrafos e até de cinegrafistas. “Não raro, repórteres de jornais e revista são 

obrigados a fotografar, filmar e/ou gravar, gerando, em uma única saída, da redação, 

reportagens de texto, áudio e vídeo/foto”. Ele informa que sindicalistas já reivindicam 

o “multissalário” para os profissionais que exercem a “multifunção”. Pode acontecer, 

por exemplo, que após uma entrevista, o repórter deva gravar vídeo de uma fala do 

entrevistado, antecipar uma nota de texto ou um áudio que será postado 

imediatamente no site da publicação, voltar para a redação, escrever a matéria 

completa para o impresso do dia seguinte, e ainda editar e postar o vídeo. 

Kischinhevsky (2009, p. 60) apresenta dados sobre o excesso de jornalistas 

para as vagas em veículos de comunicação e o enorme contingente de jornalistas 

formados a cada ano. Menciona o impacto da informatização das redações 

brasileiras nos 1980; a crescente exigência de que os profissionais dominem 

diferentes tecnologias; o cenário de concorrência feroz entre empresas de mídia e 

fusões de grandes grupos de comunicação internacional; e as estratégias de grupos, 

como as Organizações Globo, que estão sobrevivendo e saindo vitoriosos da 

“reorganização industrial proporcionada pelos novos processos produtivos”; bem 

como a “ameaça constante e palpável” de demissões, e a queda da qualidade e da 

pluralidade da informação por causa de todo esse processo. 

Quanto ao aumento da carga horária de trabalho, ele registra que há: 

jornalistas trabalhando “por dois ou três colegas” com a consequência de 

afastamentos por desgaste físico, doenças de trabalho ou transtornos psicológicos; 

contratação de profissionais como pessoas jurídicas (PJ), com a burla do Fisco e da 

legislação trabalhista, e estagiários ganhando abaixo do piso, sempre com o 

consequente não pagamento de férias e 13º salário; além de “um exército de 

desempregados” que intimida quem tem um emprego a pedir melhores 

remunerações e condições de trabalho.  
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1.7.2 O jornalista “multifuncional” 

A ideologia do jornalista multiskilled (multifuncional) causa preocupação 

também no exterior e está presente no discurso de consultores contratados para 

atuar em processos de reengenharia de empresas de mídia. Tal ideologia ganha 

força num grande número de jovens que aceitam tais situações para ganhar 

visibilidade profissional. Grandes sustentadores dessa tendência são também 

jornalistas experientes, e de destaque, que atuam em jornal, rádio, TV e internet 

(KISCHINHEVSKY, 2009, p. 67) gerando grande glamour em torno de sua 

polivalência e produtividade. Com frequência, não é divulgado que, muitas vezes, 

tais profissionais contam com o auxílio de vários outros jornalistas para construir tal 

imagem. Assim, eles ajudam a “alimentar essa mística em torno da carreira 

multimídia”, recompensados por “bônus salariais” e até por “participação nos lucros 

das empresas”.  

Como qualquer mecanismo ideológico, o efeito é que os profissionais 

“tendem a se sujeitar a situações abusivas, naturalizando-as” (KISCHINHEVSKY, 

2009, p. 66 – 67, grifo nosso). Ou seja, interpretam que saber usar as novas 

ferramentas de comunicação e integrar-se à cultura do jornalismo on-line implica 

necessariamente aceitar condições ruins de trabalho e remuneração. Ocorre com 

frequência que ao ter de relatar eventos em texto, áudio e vídeo, mesmo sem 

“admitir abertamente, o jornalista acaba deixando em segundo plano a profundidade 

na apuração, abrindo mão de entrevistas que poderiam garantir maior qualidade na 

informação para não estourar (em demasia) a jornada de trabalho legal” (Idem, p. 

69). 

Em consequência: 

Sentimentos de frustração, irritação e desconfiança são facilmente 
detectados entre os profissionais que vivem essa experiência. A 
convergência molda não apenas as práticas jornalísticas 
contemporâneas, mas a própria autoimagem dos jornalistas, que 
precisam construir uma nova identidade profissional, multimídia 
(Deuze, 2004). São escassas as evidências de que o consumidor de 
conteúdos jornalísticos venha a ser beneficiado pela convergência de 
mídia. Pelo contrário: os cortes de custos decorrentes da integração 
de redações só acirram a concentração na grande imprensa, 
reduzindo a pluralidade de vozes que condiciona o pleno acesso à 
informação (KISCHINHEVSKY, 2009, p. 71, grifos nossos). 
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É a partir do posto pelos autores acima, com uma consciência histórica 

acerca da comunicação, e numa postura epistemológica de investir o atual momento 

tecnológico com “novos valores”, que observamos a importância de um jornalismo 

independente para a construção da democracia. Ao que SODRÉ (1966, p. 9) afirma 

sobre só haver imprensa livre se houver um povo livre, acrescentamos que só 

haverá uma mídia pluralista, de fato, a partir da revisão de tais situações que 

condicionam a identidade, o discurso e a vida dos jornalistas.  
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2 AS NARRATIVAS MIDIÁTICAS INDEPENDENTES NA ESFERA PÚBLICA 

VIRTUAL 

2.1 Breve histórico da comunicação dos movimentos sociais 

 

“O ciberespaço. Uma alucinação consensual, vivida diariamente 

                                                    por bilhões de operadores legítimos, em todas as nações” 

William Gibson 

É sempre arriscado apontar inícios. Num sentido amplo, relativamente a 

grupos não participantes do poder político e econômico dominante, e que 

questionam esse mesmo poder, os movimentos sociais existiram desde que existe a 

sociedade; bem como a sua comunicação, elemento constitutivo de toda a atividade 

humana. Num sentido moderno, porém, podemos falar de indícios do que hoje é a 

comunicação dos movimentos sociais brasileiros a partir da imprensa operária 

iniciada no final do século XIX (FERREIRA, 1988). Já Peruzzo (1998 e 2009) e 

Kucinsky (1991) nos falam dos veículos que dos 1970 aos 1980, fora da imprensa 

convencional, resistiram ao regime militar e contribuíram com a redemocratização, 

também chamados imprensa alternativa. As rádios comunitárias e/ou piratas, com 

um boom a partir dos anos 1980 (KISCHINHEVSKY, 2007, p. 60), e as TVs 

comunitárias, iniciando nos 1990 (PERUZZO, 2009), também ocuparam, ao lado de 

impressos dos mais variados formatos, objetivos, linhas editoriais e periodicidades, 

um papel democratizante; democratizante, tanto da sociedade em geral, como, 

especificamente, da comunicação social, entendida como campo estratégico para a 

dominação e para as negociações e lutas pelo poder.  

Também, a partir dos 1990 

Incorporam-se formatos inovadores de meios de comunicação 
favorecidos pelo desenvolvimento tecnológico. É o caso de blogs, 
jornais on-line, websites informativos e colaborativos na internet que 
servem como canais de expressão para a comunicação comunitária 
e alternativa e passam a ser usados para as mais diferentes 
manifestações públicas. Há rádios comunitárias ampliando seu leque 
de atuação como webradios, websites colaborativos que instituem 
novas redes alternativas e participativas de comunicação. O blog se 
populariza e é apropriado por grupos populares (PERUZZO, 2009, p. 
41). 

Neste ponto, já podemos falar de midialivrismo. Numa fala engajada, 

Rovai (2009) assim conceitua o termo advindo da expressão “mídia livre”, 

lembrando que foi um movimento: 
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semeado em 1989, quando foi criada a WWW. (a rede na internet). 

Também foi o ano quando caiu o muro de Berlim. (...) Podemos 

dizer, de forma até ilustrativa, que a geração que está construindo o 

que a gente chama de movimento mídia livre hoje é filha de 1989. 

(...) Quando se definiu pelo nome Mídia Livre uma das intenções era 

exatamente a de se associar à luta dos softwares livres e das rádios 

livres. Mas também a de demonstrar que a construção do movimento 

tinha por princípio a liberdade como valor. (...) A luta contra os 

monopólios corporativos, contra a censura da informação, contra o 

bloqueio do acesso ao conhecimento (ROVAI, 2009). 

À parte o engajamento ideológico, o autor oferece elementos que ajudam a 

compreender a lógica do midialivrismo: “Não é necessário ser de esquerda para ser 

midialivrista, mas é impossível sê-lo sem estar associado à prática do copy left ou do 

creative commons26 (ROVAI, 2009)”. Segundo ele, o copy right  é oposto ao 

midialivrismo e o midialivrismo rejeita a “crença de que tudo passa pelo mercado” e 

assim “precisa virar mercadoria”.  

Já Antoun (2001) fala em “ativismo na hipermídia” para expressar iniciativas 

com lógica semelhante, relatando uma experiência pioneira do que viria a ser 

considerado um movimento social atuando nas novas mídias. Trata-se do 

Independent Media Center (IMC), que ganhou notoriedade a partir da cobertura da 

III reunião ministerial da Organização Mundial de Comércio (OMC), em Seattle 

(EUA) no ano de 1999. Na ocasião, segundo o autor, a entidade ofereceu conteúdo 

alternativo ao “noticiário hegemônico” a respeito do evento, fornecido pela grande 

mídia. 

O IMC foi criado por organizações e ativistas da mídia independente 

e alternativa com o propósito de oferecer uma rede para a cobertura 

jornalística dos protestos de novembro de 1999 contra a OMC em 

Seattle. Construído a partir do conceito de mídia sob demanda, o 

IMC se propunha a fazer uma cobertura minuto a minuto dos 

acontecimentos ligados à manifestação, usando um democrático 

sistema de edição aberta (open-publishing) e atuando como uma 

câmara de compensação de informações para jornalistas, recolhendo 

e disponibilizando, ao mesmo tempo, reportagens, áudios, fotos e 

                                                           
26 Informação do site oficial (CREATIVE, 2015): “Creative Commons é uma organização sem fins 
lucrativos que permite o compartilhamento e uso da criatividade e do conhecimento através de 
instrumentos jurídicos gratuitos. (...) As licenças Creative Commons não são contrárias aos direitos de 
autor. Elas funcionam complementarmente aos direitos autorais e permitem que você modifique seus 
termos de direitos autorais para melhor atender às suas necessidades”. A entidade oferece seis tipos 
de licenças para utilização de bens culturais, que variam da mais aberta para a mais restritiva 
segundo critérios como permissão para divulgar os bens com  ou sem alterações, com ou sem fins 
comerciais, realizar novas criações, licenciá-las, ou não, para terceiros etc.  
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vídeos em um regime de copy left através de seu website (ANTOUN, 

2001, p. 137)27. 

Ainda, Prudêncio (2006) menciona, precedendo o IMC, as estratégias 

comunicacionais do movimento zapatista no México (1996) e a Ação Global dos 

Povos (1997/1998), como iniciativas que envolveram novas mídias. E menciona 

organizações28 que mantêm sites com uma política “antiglobalização” e realizam 

análises de conjuntura, e criticam a cobertura da grande mídia, à 

qual tentam se contrapor. Projetam, portanto, no ciberespaço, uma 

imagem construída tanto nas ações diretas que promovem como nas 

reflexões em torno dos temas relacionados à causa 

“antiglobalização”. A “mídia burguesa” é um dos principais 

adversários desses atores, junto com o grande capital e a ação de 

alguns Estados (PRUDÊNCIO, 2006, p. 5). 

Todas essas iniciativas evoluem em suas ações midiáticas, acompanhando a 

evolução tecnológica. A tendência prossegue com o boom das redes sociais na 

internet, e o ativismo na web prolifera. Em 2004 são lançados o Facebook e o 

Orkut29 sobretudo, em 2005 o Youtube e, no ano seguinte, o Twitter. Acrescentamos 

aqui a contribuição de Parente (2014), lembrando eventos históricos que eclodiam a 

partir do final da primeira década do século XXI, agora mobilizados via redes sociais, 

em países como Grécia e Chile, e citando especificamente a Primavera Árabe, o 

15M na Espanha, e o Occupy Wall Street. (PARENTE, 2014, p. 4). 

Quanto à Primavera Árabe, vale lembrar o fato que foi seu estopim. Em 

dezembro de 2010, o jovem tunisiano Mohamed Bouazizi, em protesto contra 

situações de injustiça social em seu país, ateou fogo ao próprio corpo, ato que, 

divulgado na internet, resultou nas convulsões que se espalharam por aquele 

conjunto de países. As manifestações populares acabaram derrubando governos no 

norte da África e na península arábica. Também merece referência o impacto 

causado nas eleições presidenciais iranianas de 2009, pelo vídeo que correu o 

mundo pela web, mostrando a agonia da jovem Neda Agha-Soltan, morta com um 

tiro durante manifestação contra o governo.  

                                                           
27 As expressões itálico, bem como copy right e copy left, mencionadas anteriormente, exigem 
definição, o que percebemos na revisão final e, devido ao prazo, precisamos deixar para as correções 
a serem feitas após a defesa. 
28 São mencionados: ATTAC, Black Bloc, Globalise Resistance, Social Watch, Ya Basta!, Reclaim the 
Streets, People Global Action, EZLN, Fórum Social Mundial, World Trade Watch, e os serviços de 
contrainformação La Haine, Nodo50, Rebelión (PRUDÊNCIO, 2006, p 8). 
29 Duas pesquisas mencionam midialivrismo na extinta rede social: Puntel (2013) e Mascarenhas et al 
(2009). 
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Acerca das eleições iranianas, Batista & Zago (2010, p. 140) relatam o uso do 

Twitter como principal ferramenta em protestos pós-eleitorais, no dia 12 de junho, 

com a reeleição de Mahmoud Ahmadinejad. As mensagens alegavam fraude no 

processo eleitoral. As manifestações se tornaram visíveis primeiramente em Teerã e 

nas cidades mais importantes, impulsionadas e impulsionando protestos também no 

Facebook, Youtube e Flickr. Segundo os dois autores, “no Brasil, movimentos 

semelhantes também foram registrados” no mesmo período:  

(...) o movimento #forasarney foi uma das respostas da sociedade à 

insatisfação de diversos grupos sociais à permanência do senador 

José Sarney (PMDB-MA) na presidência do Senado em face às 

denúncias de corrupção associadas ao seu nome. Uma das 

estratégias utilizadas por cidadãos descontentes se centrou na 

apropriação das redes sociais na Internet para fins de dar vazão à 

questão e de exigir a saída do senador. No Twitter foi criado o perfil 

@forasarney para fazer campanha contra o senador, propor e 

coordenar manifestações off-line e informar a rede sobre o que passa 

na “Casa dos Horrores” (como é citado o Senado pelos proponentes 

da ação) e dar conhecimento público às denúncias de corrupção 

(BATISTA & ZAGO, 2010, p. 141). 

  Muito oportuno, para a presente pesquisa, o estudo acima pois o 

Twitter foi uma das ferramentas que mais projetou a Mídia Ninja30, inclusive, devido 

aos argumentos expostos abaixo. 

Por suas características naturalmente sociais, estruturais e 
comunicacionais, o Twitter tem sido apropriado para a consecução de 
ações coletivas, que não apresentam necessariamente cunho político 
(a exemplo do caráter lúdico da ação Twitter CartoonDay 11). Com a 
tendência à politização dos espaços comuns à vida social (GOSS & 
PRUDÊNCIO, 2004), a lógica da ferramenta tem sido empregada por 
ações ativistas: movimentos recentes no Twitter ilustram como a 
possibilidade de aceder às ferramentas de comunicação, liberdade em 
emitir e receber e estar interconectado em rede confere ao indivíduo a 
oportunidade de “se manifestar para o mundo” (SCHIECK, 2009, p.1) 

mesmo quando em um ambiente de opressão estatal (BATISTA & 
ZAGO, 2010, p. 141). 

Os autores afirmam que a estratégia dos internautas no caso 

#forasarney, para dar visibilidade internacional ao movimento, era colocar o 

tema nos “trending topics” (TT), a lista dos assuntos mais mencionados 

(“tuitados”) nessa rede social. A tradução ao pé da letra do termo é “tópicos 

em tendência”, mas com a versão mais aceita de “assuntos do momento” 

                                                           
30 Particularmente, por meio da ferramenta Twitcasting, utilizada para a transmissão de vídeos por 
streaming, processos sobre os quais falaremos mais à frente. 
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(COELHO, 2011). Sabe-se que colocar um tema nos TT é meta comum, em 

iniciativas dos mais diversos teores: do comercial ao político-partidário, do 

pessoal/individualista (no sentido dos “15 minutos de fama”, de Andy Warhol) 

ao coletivo/solidário, do filantrópico ao de crítica e protesto social, como foi o 

caso da Mídia Ninja nas Jornadas. Abordaremos a seguir alguns aspectos 

culturais e técnicos acerca das novas mídias. 

2.2-Cibercultura: a internet como esfera pública virtual  

Antes de aprofundarmos a cultura marcada pela internet e as novas 

tecnologias faz-se útil uma reflexão apresentada por Maia (2000)31 sobre a 

legitimação da internet como esfera pública, no sentido de Jürgen Habermas. 

A autora examina as características da internet enquanto “esfera pública 

virtual”. Investigando a maneira por meio da qual as novas tecnologias da 

comunicação e informação criam modalidades inéditas de interação 

comunicativa, ela procura legitimar a internet como “esfera pública” de acordo 

com a definição do filósofo alemão.  

De forma crítica, porém, não associa “deterministicamente” tal potencial 

com a revitalização de instituições e práticas democráticas (MAIA, 2000, p. 1). 

E lança a pergunta: “É a internet um instrumento de democratização?”. 

Segundo Maia (2000), Habermas “busca construir um conceito de esfera 

pública a-histórico, não datado, ‘como um fenômeno social elementar’, do 

mesmo modo que a ação, o ator, o grupo ou a coletividade”. 

 

A teoria de democracia deliberativa habermasiana é construída em 
dois planos. Há uma distinção e descrição normativa (a) do processo 
informal da formação da vontade na esfera pública e (b) da 
deliberação política, a qual é regulada por procedimentos 
democráticos e é orientada para a tomada de decisão em sistemas 
políticos específicos. Estas são duas dimensões dependentes. Em 
uma sociedade descentrada, a soberania popular 
procedimentalizada, ligada às esferas públicas periféricas, e o 
sistema político encontram-se intimamente associados (MAIA, 2000, 
p. 4.) 

Maia (2000) caminha no sentido da legitimação da internet como esfera 

pública, entre outros motivos por oferecer “uma grande variedade de 

                                                           
31 O trecho referente a essa reflexão é adaptado de artigo apresentado por BENITES, M., 
COLOMBO, C. e, MOURA, S. (2014). 
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informações, não apenas material de origem oficial”, reduzir “os custos da 

participação política” e permitir “envolver diferentes parceiros de interlocução 

desde a troca de e-mails numa base cidadão-cidadão” (MAIA, 2000, p. 15). E 

abre-se espaço para uma identificação das NMI com o conceito de esfera 

pública quando a autora afirma que Habermas propõe, entre os tipos de 

esfera pública, a esfera pública abstrata, produzida pela mídia (leitores, 

ouvintes e espectadores singulares e espalhados globalmente).  

Uma leitura possível, a partir daí, é que as NMI se enquadram no que o 

filósofo frankfurtiano chamaria de “esfera pública abstrata”. Tal reflexão, 

portanto, legitimaria a concepção de internet como esfera pública. Resta-nos, 

porém, lembrar a ressalva feita pela pesquisadora: a internet, “apesar de abrir 

as possibilidades para uma comunicação mais horizontal (...) pode ser 

utilizada de forma altamente hierárquica, reproduzindo padrões autoritários de 

comunicação de grupos sectários e xenofobistas” (MAIA, 2000, p. 11). A 

autora cita como exemplo um caso em que a rede propiciou o fortalecimento 

de grupos neonazistas em Berlim. 

Já no aspecto cultural, podemos afirmar que as narrativas midiáticas 

independentes (NMI) têm suas raízes na cultura anarquista e libertária, 

conhecida como contracultura, iniciada nos anos 1960, prosseguindo com 

forte influência nos 1970. Referências de Castells (1999 e 2003) bem como 

de Antoun e Malini (2013) sustentam a ligação da internet e das redes sociais 

com a contracultura, cujo conceito recordamos brevemente abaixo, com a 

contribuição de outro autor, segundo o qual contracultura é uma palavra 

inventada 

pela imprensa norte-americana, nos anos 60, para designar um 

conjunto de manifestações culturais novas que floresceram, não só 

nos Estados Unidos, como em vários outros países, especialmente na 

Europa e, embora com menor intensidade e repercussão, na América 

Latina. Na verdade, é um termo adequado porque uma das 

características básicas do fenômeno é o fato de se opor, de diferentes 

maneiras, à cultura vigente e oficializada pelas principais instituições 

das sociedades do Ocidente. (PEREIRA, 1984, p. 8). 

A contracultura somava-se e envolvia-se com / envolvia os protestos 

estudantis na Europa; a luta pelos direitos civis / contra o racismo e a 

oposição à guerra do Vietnã nos EUA; sempre tendo os jovens como 

principais e mais numerosos protagonistas. As manifestações culturais dos 
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jovens – eternizadas pelas imagens de Guevara, Joplin, Hendrix, Beatles, Bob 

Marley, Woodstock – não poderiam deixar de influenciar no nascimento da 

internet. Basta lembrar que a Arpa é do final dos anos 1950, e nos início dos 

1960 apresentava seus primeiros resultados rumo à formação da rede de 

computadores. 

E foram, justamente, jovens que, desistindo de estudos regulares, 

como Steve Jobs, Steve Wozniac, Bill Gates e Paul Allen (CASTELLS, 1999, 

p. 79 – 80),  nos 1970 deram suas primeiras contribuições para a revolução 

tecnológica que começava. E o Vale do Silício oferecia-se assim como berço 

onde aquela experiência se consolidava32. Castells menciona as expressões 

“contracultura” (1999, p. 97) e “cultura libertária” (2013, p. 19) relacionadas ao 

início da internet. Ao anotar que a palavra “libertário” tem sentidos diferentes, 

se considerada na Europa ou nos EUA, afirma que a utiliza no sentido 

europeu como uma “cultura ou ideologia baseada na defesa intransigente da 

liberdade individual como um valor supremo – com frequência contra o 

governo, mas por vezes com a ajuda de governos, como na proteção da 

privacidade” (CASTELLS, 1999, p. 19). 

Em livro sobre as Manifestações de Junho, Antoun e Malini (2013), 

buscam  

analisar as conexões entre o mundo digital e analógico, as redes 

digitais e a multidão nas ruas, a linha que conecta a contracultura, as 

lutas antidisciplinares dos anos 60 e 70, a cultura digital, o ativismo 

hacker, as narrativas midialivristas, as demandas por governança, a 

democracia participativa, o fim da cultura do segredo. Estamos falando 

de um momento de codependência entre diferentes campos e de 

reconfiguração conceitual e política (ANTOUN; MALINI, 2013, p.10). 

Também da contracultura o ambiente ciber herdou uma relação “não 

capitalista” com o mercado. Falando, por exemplo, de grupos na web, os 

autores afirmam: “grupos são necessariamente mercados, porque ali algo se 

trama, algo se conversa, não no sentido capitalista de mercado, mas no 

sentido etimológico de mercato: a feira, o lugar onde tudo se troca”. Trata-se 

de uma visão muito mais ligada ao Creative Commons e ao copy left do que 

                                                           
32 Apesar da ressalva de Castells de que “o Vale do Silício sempre foi um firme baluarte do voto 
conservador, e a maior parte dos inovadores era metapolítica, exceto no que dizia respeito a afastar-
se dos valores sociais representados por padrões convencionais de comportamento na sociedade em 
geral e no mundo dos negócios” (CASTELLS, 1999, p. 43). 
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ao copy right (“todos os direitos reservados”). Essa é uma característica 

importante para a presente investigação, pois o Fora do Eixo (FdE), coletivo 

do qual nasceu a Mídia Ninja, funciona de modo semelhante. Voltaremos ao 

tema quando contarmos a história do FdE. 

Quanto à sua característica anárquica, a cultura da internet, aure da 

estrutura tecnológica da rede uma radical oposição à hierarquia. Como já 

vimos anteriormente, a rede de computadores, com nós autônomos e iguais, 

não admitia a superioridade de um deles cuja destruição não impediria que a 

mesma se constituísse a partir dos demais. Recuero (2009, p. 19) apresenta a 

teoria dos grafos, do matemático Leonard Euler, sobre as Pontes de 

Konisberg, como a primeira utilização da metáfora da rede, em 1736, e indica 

os “atores” como o “primeiro elemento da rede social”, representado pelos nós 

ou (nodos). 

Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se analisa. Como partes 
do sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas sociais, 
através da interação de laços sociais. Quando se trabalha com redes 
sociais na Internet, no entanto, os atores são constituídos de maneira 
um pouco diferenciada. Por causa do distanciamento entre os 
envolvidos na interação social, principal característica da comunicação 
mediada por computador, os atores não são imediatamente 
discerníveis. Assim, neste caso, trabalha-se com representações dos 
atores sociais, ou com construções identitárias do ciberespaço. 
(RECUERO, 2009, p. 25).  
 

A autonomia e a igualdade entres os atores sociais (nodos/nós) das 

redes sociais não admite a hierarquia. Castells (2003, p. 7) aponta a 

vantagem das redes “em termos de flexibilidade” e o seu contraste com 

“hierarquias centralizadas”. Segundo ele, que considera também 

organizações empresariais, as redes apresentam uma 

combinação sem precedentes de flexibilidade e de desempenho de 
tarefa, de tomada de decisão coordenada e execução descentralizada, 
de expressão individualizada e comunicação global, horizontal, que 
fornece uma forma organizacional superior para a ação humana 
(Castells, 2003, p. 7). 

 

Se pensarmos na cultura libertária, como atitude “com frequência contra o 

governo”, como ressalta Castells (1999, p. 19), podemos compreender melhor o que 

Antoun e Malini (2013, p. 133) chamam de “divórcio entre a democracia e o Estado” 

– concordemos ou não – ao falarem abaixo em “organização anárquica e 

transparente das redes”. 



51 

 

O divórcio entre a democracia e o Estado faz com que as chances da 
democracia se conjuguem com a organização anárquica e 
transparente das redes, entrelaçando o ilimitado poder de fogo da 
multidão com o ilimitado poder de parceria da comunicação (ANTOUN; 
MALINI, 2013, p. 133). 

 

2.3 Quatro marcos da cibercultura 

Para fechar este tópico sobre a cibercultura, referimos quatro dos principais 

marcos culturais que definiram uma nova forma de ver o mundo, dois deles já 

mencionados diretamente e, um, indiretamente, no primeiro capítulo. Mesmo se 

conhecidos, é válido recordá-los para a contextualização que ensejamos. 

Começamos pelo lançamento de Neuromancer, de William Gibson, em 1984, 

romance no qual nascem as expressões “ciberespaço” – celebrizada, hoje, como 

uma referência real do nosso cotidiano – e “matriz”, popularizada pelo cinema, como 

recordaremos à frente. “O ciberespaço consistia, na realidade, numa simplificação 

drástica do sensorium humano” (GIBSON, 2002, p. 57): 

(...) O ciberespaço. Uma alucinação consensual, vivida diariamente 
por bilhões de operadores legítimos, em todas as nações, por crianças 
a quem estão ensinando conceitos matemáticos... Uma representação 
gráfica de dados abstraídos dos bancos de todos os computadores do 
sistema humano. Uma complexidade impensável. Linhas de luz 
alinhadas que abrangem o universo não-espaço da mente; nebulosas 
e constelações infindáveis de dados. Como luzes de cidade, 
retrocedendo. (GIBSON, 2013, cap. 3, pág 19)33. 

É marcante na obra o desencanto com um mundo do futuro – e, de fato, muito 

daquela ficção hoje é realidade –, onde a tecnologia, marcadamente, a 

biotecnologia, pode tudo, mas o ser humano perdeu o controle sobre sua criação. E 

parece não sentir falta disso... Considerada a mais famosa obra do gênero 

cyberpunk, o ano de seu lançamento, 1984, apresenta curiosa coincidência com o 

nome do livro de George Orwell que, em 1949, previa uma sociedade dominada pela 

tecnologia. O romance 1984 (ORWELL, 2009), por sua vez, é responsável por outra 

expressão emblemática de nossa era: Big Brother, “o grande olho que tudo vê”, 

traduz o mal-estar latente de estarmos sob vigilância – conceito aprofundado pelo 

filósofo Michel Foucault (2011) - numa sociedade tecnológica. 

Em 1982, o filme Blade Runner – O caçador de andróides, dirigido por Ridley 

Scott e estrelado por Harrison Ford, apresenta o cenário tecnológico e a temática 

                                                           
33 O livro é um e-book no qual a numeração das páginas recomeça a cada capítulo. 
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cyborg presentes na cibercultura. Também no cinema, iniciada em 1999, a trilogia 

Matrix, dirigida pelos irmãos Andy e Lana Wachowski, retoma a ideia da “matriz”. 

Gibson (2002, p. 8) definira a matriz como uma instância ou dimensão, uma 

“alucinação consensual” onde a consciência possa existir “separada do corpo”. Em 

Matrix, um mundo simulado virtualmente é apresentado com imagens e reflexões, 

filosóficas, inclusive, de forma tão convincente que o espectador é levado a pensar 

na possibilidade de não vivermos em um mundo real. 

Também considerando Castells (1999, p. 69, grifo nosso) ao afirmar que “a 

difusão da tecnologia amplifica seu poder de forma infinita, à medida que os 

usuários apropriam-se dela e a redefinem”, abordaremos agora a questão da 

apropriação tecnológica; ou seja, a utilização das tecnologias por indivíduos e 

coletivos na relação com a apropriação feita pelos grandes grupos de 

comunicação34. Urquidi (2004) apresenta um estudo que, mesmo não ignorando a 

tendência do uso das tecnologias de comunicação com fins de dominação, 

reconhece significativa autonomia no uso das mesmas por pessoas ou coletivos na 

resistência e na luta por interesses não dominantes. 

Num contexto de desenvolvimento de novas tecnologias de 

comunicação e de popularização dos recursos da informática, afirma-

se que as possibilidades de relacionamento e intercomunicação social 

cresceram a ponto de contradizer antigas posturas sobre o papel dos 

meios de comunicação e a transformação dos seus recursos em 

ferramenta de dominação. Garante-se que as novas tecnologias 

permitiram à população se apropriar destas ferramentas sem, contudo, 

definir-se claramente o que se deseja significar com esse novo 

conceito [de apropriação]  (URQUIDI, 2004, p. 1). 

A autora rejeita, assim, uma aceitação acrítica do conceito de apropriação que 

em certos setores do meio acadêmico atingiu significativo consenso. Revisita, então, 

teóricos os quais alertaram para o fracasso do projeto moderno que previa – com o 

Iluminismo e o progresso tecnológico –, a felicidade humana longe da dominação e 

na conquista do bem-estar, para que as pessoas pudessem fruir o belo e a harmonia 

social. Ela recorda, por exemplo, a denúncia de Jean Baudrillard contra a mídia 

contemporânea: “na busca desse progresso, o que havia de conteúdo social foi 

substituído por uma massa inócua e vazia de pessoas deslumbradas pelos artifícios 

da tecnologia (URQUIDI, 2004, p 2)”. E afirma que, segundo ele, a mídia teria 

                                                           
34 A partir deste parágrafo, até o final do capítulo, estamos adaptando trechos de artigo em que 
somos coautores, indicado nas Referências: BENITES, M., COLOMBO, C. e, MOURA, S. (2014). 
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iniciado certa produção de “simulacros” que ao invés de harmonizar a realidade, 

geravam certa “hiperrealidade” deletéria. 

Mas Urquidi leva também em consideração, as investigações de teóricos da 

recepção e dos estudos culturais, como Jesús Martín-Barbero e, mencionando-o, 

afirma: 

Nos meios de comunicação e pelos recursos das novas tecnologias 

não se reproduzem, apenas, as ideologias, mas também se faz e se 

refaz a cultura das maiorias. Não somente se comercializa alguns 

formatos, mas se criam e recriam as narrativas onde se entrecruzam o 

imaginário mercantil e a memória coletiva A comunicação não é 

apenas o local da hegemonia, mas o cenário cotidiano do 

reconhecimento social, da constituição e expressão dos imaginários 

desde os que a gente representa ou os que teme, o que tem direito a 

esperar, seus medos e suas esperanças (URQUIDI, 2004, p. 8).  

Comparando os dois feixes de visões opostas sobre as tecnologias da 

comunicação, a autora questiona a previsão de que a popularização dos dispositivos 

(com a queda de preços) garanta, de forma universalizante, uma nova primavera de 

conquistas sociais capitaneadas pela tecnologia. Ela, entretanto, não cede ao 

fatalismo de que a posse dos meios de produção das novas tecnologias assegure 

vantagens absolutas aos setores dominantes; ao passo que a atual situação abre 

brechas para que cada pessoa e também os coletivos mostrem a sua capacidade de 

transformação da realidade pela apropriação das possibilidades oferecidas pelas 

novas tecnologias. 

2.4 Hibridismo, mobilidade e tecnologia do tipo “faça você 

mesmo” 

Quanto ao aspecto técnico dos dispositivos tecnológicos utilizados pelos 

midialivristas, Morales et al (2013, p. 7) mencionam o conceito de “hibridismo”. 

Associada aos celulares – com os quais se pode viralizar35 instantaneamente uma 

imagem ou a informação de um fato –, a noção de hibridismo tira esses dispositivos 

de uma “analogia simplória” com o telefone. É relevante para a eficácia das NMI o 

fato de o celular congregar, de forma híbrida, funções de telefone, computador, 

máquina fotográfica, filmadora, editor de texto, GPS, entre outras, além de ser 

                                                           
35 Encontramos duas menções da palavra viralizar, em dicionários na internet, como referência a 
informações que se disseminam no ciberespaço como vírus em organismos vivos ou no meio 
ambiente: http://www.dicionarioinformal.com.br/viralizar/ e 
http://www.significadodepalavra.com.br/viralizar 

http://www.dicionarioinformal.com.br/viralizar/
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portátil e conectável às redes sociais mesmo em movimento. O grifo que fazemos na 

citação abaixo marca, além do tema da portabilidade, implícito no da mobilidade, o 

caráter de um trabalho não planejado, típico dos “nativos digitais” 36: 

  No caso do “Mídia Ninja”, sua existência é marcada na rede social 

digital, porém, com o traço de inserções de vídeos e outras 

informações jornalísticas, nos tempos da mobilidade. As 

transmissões são feitas em grande parte por celulares e 

dispositivos 4G, mais na base do improviso do que de um 

roteiro predefinido. (Morales et al.,2013, p. 7). 

Lembramos o estudo de Bittencourt (2014) que, numa análise da cobertura do 

Mídia Ninja nas manifestações de 2013, visa a evidenciar a espontaneidade do “(...) 

uso de mídias do tipo ‘faça você mesmo’ por grupos e indivíduos que se sentem 

oprimidos pela cultura dominante” (BITTENCOURT, 2014, p. 88). Compreendemos 

esse “faça você mesmo” também como o aprendizado sem que seja necessária uma 

formação técnica e uma certificação oficial, característica das NMI acenada como 

improviso e falta de um roteiro predefinido na citação anterior. Essa observação 

lembra, inclusive, Castells, quando fala em “aprender usando” e “aprender fazendo”, 

construindo a tecnologia: “os usuários apropriam-se dela redefinindo-a” (CASTELLS, 

1999, p. 69), como também aprofundaremos à frente.  

2.5 Como aprendem os nativos digitais 

A partir da reflexão acima, na qual consideramos os integrantes da Mídia 

Ninja como nativos digitais (PRENSKY, 2001, p.1), julgamos importante aprofundar 

agora, mesmo se brevemente, como se dá nos jovens a aprendizagem tecnológica. 

Essa pergunta emerge, particularmente, quando deparamos com os significativos 

efeitos da cobertura da MN, feita com o uso de celulares, notebooks e geradores de 

energia montados criativamente num carrinho de supermercado que eles levavam 

para o meio dos protestos. Os resultados de tal aprendizado muito impactam a 

sociedade, como sabemos, ao ver a desenvoltura de jovens e crianças com a 

tecnologia. As Manifestações de Junho foram um evento no qual esses resultados 

puderam ser sentidos particularmente.  

                                                           
36 Segundo Prensky (2007), que cunhou as expressões nativos digitais e imigrantes digitais, os 
imigrantes são as pessoas das gerações anteriores aos nativos, nascidas antes da consolidação do 
mundo virtual, e que têm uma relação com as tecnologias baseada num esforço de aprendizagem, ao 
passo que os nativos são os mais jovens, que aprendem essas habilidades como se aprende a língua 
materna, naturalmente e com extrema facilidade. 
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Duqueviz (2012) enumera as atitudes/aptidões que Veen e Vrakking (apud 

DUQUEVIZ, 2012) atribuem aos jovens digitais: habilidades multitarefa; indistinção 

entre conexão virtual ou presencial; leitura textual não linear, hipertextual; busca de 

informação em diversas fontes e por meio pessoas conectadas em rede; prioridade 

para interações síncronas, para respostas instantâneas; rapidez na execução de 

tarefas e respostas; processamento de grande carga de informação; propensão a 

compartilhar informação; receptividade ao trabalho colaborativo; flexibilização do 

conceito de privacidade; comunicação sintética; familiaridade com jogos de 

computador, que produzem sensação de atividade, controle e imersão – advêm 

dessa familiaridade e dessa prática habilidades como: discriminação visual e 

espacial apurada, sintetização do pensamento por meio de ícones e atenção em 

paralelo, entre outras.  

Segundo ela, os aparatos tecnológicos, ao longo da história da humanidade, 

atuam na zona de desenvolvimento proximal37 das pessoas por meio da 

internalização das aptidões de aprendizagem demandadas pelas ferramentas que 

emergem em cada época. “Assim, cada cultura se caracteriza por gerar contextos de 

atividades mediados por sistemas de ferramentas, os quais promovem práticas que 

supõem maneiras particulares de pensar e de organizar a mente” (DUQUEVIS, 

2012). Ela menciona ainda uma “nova teoria da aprendizagem que proporciona às 

TICs um papel central na aprendizagem, o conectivismo”.  

A lista de princípios do conectivismo inclui: a capacidade de saber mais é 

mais crucial que o que é atualmente conhecido; as conexões de fomento e de 

manutenção são necessárias para facilitar a aprendizagem contínua; a habilidade 

para perceber conexões entre campos, ideias e conceitos é uma competência 

fundamental; a atualidade (conhecimento preciso, atualizado) é o intento de todas as 

atividades de aprendizagem conectivista; a tomada de decisão é em si um processo 

de aprendizagem; escolher o que aprender e o significado da informação recebida 

baseiam-se numa realidade em mutação; alterações no marco da informação afetam 

a decisão.  

                                                           
37 Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), conceito de Vygotsky (apud SOUZA; GOMES, 2008), 
seria a distância entre o que o aprendiz consegue fazer sozinho e o que ele consegue fazer com a 
ajuda de um instrutor ou de colega mais experiente. Souza e Gomes (2008) afirmam que o autor 
russo “relacionou a aprendizagem com o desenvolvimento em constructo denominado zona proximal 
de desenvolvimento (ZPD), ‘à distância entre o nível de desenvolvimento atual, como determinado 
pela independência na resolução de problemas’ por crianças, e o nível superior de ‘(...) 
desenvolvimento potencial, como determinado através da resolução de problemas com ajuda de 
adultos ou em colaboração com outras crianças mais capazes.’. (BENITES et al, 2014, p. 1076)”. 
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Outro estudo que chamou, particularmente, a nossa atenção foi a dissertação 

de mestrado defendida por Pedro Henrique Benevides Abreu (2012) no Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

justamente porque ele escreveu na condição de nativo digital, abordando o universo 

do videogame como um sistema de aprendizagem: 

Existe, num ambiente fora do universo escolar, um vasto sistema de 
aprendizagem ocorrendo no ato de se jogar videogames. Resta-nos 
questionar que aprendizagem é essa e quais seriam seus potenciais 
para a educação de nativos digitais. Em suma, buscar compreender as 
aprendizagens que emergem aos nativos digitais em sua relação com 
os videogames (ABREU, 2012, p.1078). 
 

O autor aponta, entre outras reflexões, para a importância de investigar as 

apropriações que os jovens fazem do mundo dos jogos eletrônicos. A partir da 

meditação sobre a grande quantidade de tempo no qual esses jovens estão em 

contato com os jogos e com as tecnologias digitais em geral, Abreu argumenta 

favoravelmente no sentido de estarem ocorrendo neles mudanças cognitivas na 

estrutura cerebral, citando estudos sobre “neuroplasticidade ou plasticidade do 

cérebro”. Abreu (2012) dedica-se, então, a uma reflexão acerca do lúdico e da 

“seriedade” quando se debate o tema dos games. Segundo pesquisas às quais teve 

acesso, o autor afirma que gamers exibem, regularmente, elementos como 

persistência; assumem riscos, dão atenção a detalhes; bem como apresentam 

peculiar habilidade de resolver problemas (Abreu, 2012, p. 1079).  

Falando a partir de sua pesquisa e da própria experiência, Abreu (2012) diz 

que os nativos digitais não devem ser vistos como uma geração que rompe com as 

anteriores, mas como “indivíduos com afinidades e, em consequência, com 

expectativas provenientes de uma lógica diferente de se relacionar, no processo de 

produção e consumo de conhecimento, ao viver numa cultura digital” (ABREU, 2012, 

p. 1080). Ao falar da indistinção apresentada no comportamento dos nativos quanto 

a entretenimento e trabalho, lazer e estudo, ele admite que no jovem “tais elementos 

se imiscuem e produzem um conhecimento em ressonância com esse maquinário 

neurológico reestruturado pelos devaneios em virtualidades”. 

Ainda sobre aprendizagem tecnológica, acrescentamos às citações de 

Benites et al (2014) a referência a Castells (1999, p. 69), já aventada anteriormente. 

Sobre a geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento e 

comunicação da informação, ele fala em “um ciclo de realimentação cumulativo 
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entre a inovação e o seu uso”. Segundo ele, nos dois primeiros estágios da 

“revolução tecnológica”, o processo da inovação fundamentou-se em “aprender 

usando” (CASTELLS, 1999, p. 69). O autor de A Sociedade em Rede afirma que 

hoje vive-se um “terceiro estágio” no qual aprende-se a tecnologia fazendo 

tecnologia, construindo-a (grifos nossos). 

No terceiro estágio, os usuários aprenderam a tecnologia fazendo, o 
que acabou resultando na reconfiguração das redes e na descoberta e 
novas aplicações. O ciclo de realimentação entre a introdução de uma 
nova tecnologia, seus usos e seus desenvolvimentos em novos 
domínios torna-se muito mais rápido no novo paradigma tecnológico. 
Consequentemente, a difusão da tecnologia amplifica seu poder de 
forma infinita, à medida que os usuários apropriam-se dela e a 
redefinem. As novas tecnologias da informação não são simplesmente 
ferramentas a serem aplicadas, mas processos a serem 
desenvolvidos. Usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa. 
Dessa forma, os usuários podem assumir o controle da tecnologia 
como no caso da Internet (CASTELLS, 1999, p 69). 

 

Quanto a questionamentos sobre essa elaboração do autor, acrescentamos 

um comentário ao final do capítulo. Retomando Castells, para ilustrar o que ele diz 

com “usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa”, à parte os conhecidos 

casos de adolescentes que são contratados por grandes firmas de tecnologia para 

agregar a elas o seu saber intuitivo de usuário – e até de hackers, envolvendo, 

inclusive, a complexa questão da segurança no ciberespaço – acreditamos que a 

Mídia Ninja também oferece um bom exemplo disso. Profissionais de comunicação e 

observadores da mídia ficaram impressionados com a forma como eles, à época das 

Manifestações, conjugavam notebooks e celulares num carrinho de supermercado, 

em verdadeiras gambiarras38. Vejamos depoimento do próprio Bruno (TORTURRA, 

2013a), ao responder à pergunta de um repórter do El País, que chegara da 

Espanha para cobrir as Manifestações. O entrevistador queria saber do que se 

tratava a “base móvel” da MN, no Largo da Batata, um dos palcos dos protestos, na 

zona Oeste paulistana. 

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 

                                                           
38 “Atualmente, o termo gambiarra tem recebido interpretações que o configuram como uma atitude 
de improvisação, criatividade, solução alternativa, conserto improvisado (BOUFLEUR, 2006).”  
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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. Era esse o esquema, 
mambembe e altamente funcional, com o qual transmitíamos da rua 
pela PósTV. 

O objetivo era, com a criatividade, superar limites da tecnologia, como o fim 

da carga de celulares, a sobrecarga do ciberespaço por excesso de usuários 

durante os protestos39, e o acesso a redes wi-fi nas áreas onde estes ocorriam. Com 

essa reflexão, cremos ter reunido as ideias deste tópico e do anterior a saber: 

somente, ou pelo menos, predominantemente, seriam nativos digitais os operadores 

de iniciativas como as da Mídia Ninja (reflexão do tópico anterior); e somente, ou 

predominantemente, os nativos digitais passam pela aprendizagem típica que 

potencializa a atual revolução tecnológica, e que possibilita fenômenos como a MN 

(reflexão do presente tópico). 

Antes, porém, de concluir o capítulo, reservamos este último parágrafo para 

considerar objeções que possa haver quanto à distinção de estágios tecnológicos 

feita por Castells (1999) e que descrevemos alguns parágrafos acima. Marcar 

períodos históricos, segundo tais objeções, pode ser pretensioso, quando se sabe 

que “a invenção do método da invenção” foi observada pelo filósofo e matemático 

britânico Alfred Norton Whitehead (1861-1947) já no século XIX (SCHAFFER, 2001, 

p. 108) como grande divisor cronológico acerca da tecnologia. Claro que 

questionamos também a última frase do trecho citado, pois dizer que “usuários 

podem assumir o controle da tecnologia (CASTELLS, 1999, p. 69)” pode ser, no 

mínimo, utópico, quando não estrategicamente ideológico. Em nosso entendimento, 

porém, essa ressalva não retira a validade da reflexão do sociólogo espanhol ao 

perceber que pessoas comuns, usuários de tecnologia, sobretudo jovens, começam 

a influenciar a mesma de uma forma, talvez, inédita, no que se refere a NTICs, 

inclusive, fora – e depois – do processo de produção, como observamos com os 

jeitinhos, as gambiarras e a criatividade da Mídia Ninja. 

 

                                                           
39 Outra informação interessante é que, para superar a sobrecarga da internet que dificultava e 
impedia as postagens em meio aos protestos, já que milhares estavam conectados ao mesmo tempo, 
os Ninjas aproveitavam para enviar informes quando a polícia apelava para a violência dispersando 
os manifestantes. Eles “(...)perceberam que o melhor momento para fazer transmissões via rede 3G é 
quando a polícia entra com a força para dispersar os manifestantes. ‘Quando todo mundo guarda os 
celulares no bolso para sair correndo, é hora de sacar os nossos’, diz Torturra” (HESSEL, 2013). 
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3 MANIFESTAÇÕES DE JUNHO E NASCIMENTO DA MÍDIA NINJA  

 “Se a bateria do Ninja não acabar, não vou dormir essa noite” 

Jorge Pontual, correspondente da TV, no Twitter.  

Globo em  Nova York, no dia 30 de julho de 2013. 

3.1 Contexto social e político 

As Manifestações de Junho de 2013 eclodiram num país que já era 

governado por presidentes pertencentes ao Partido dos Trabalhadores há mais de 

dois mandatos presidenciais. O PT, a propósito, representara a chegada ao poder, 

pela primeira vez, de uma força política nascida no sindicalismo do ABC Paulista, 

em oposição ao sistema econômico capitalista e ao regime militar. Essa força, no 

período que envolveu quatro eleições presidenciais, negociou com outras forças 

políticas do país e angariou a simpatia – ou a mera aceitação resignada quanto à 

sua importância – de interlocutores que antes a subestimavam e rejeitavam. Antes 

das eleições de 2002, o país havia, por oito anos, sido governado por outra força, 

representada pelo PSDB, que também lutara contra a ditadura, e que já estava 

habituada ao poder. 

Colhendo os frutos dos dois mandatos anteriores, sobretudo na área da 

confiabilidade e ética das finanças e gastos públicos, e ampliando-os para a área 

social, os petistas observaram, do Palácio do Planalto, uma ascensão inédita da 

imagem internacional do país. Isso ocorreu nos mais diferentes âmbitos, do 

econômico ao político, do social ao cultural. Porém, três anos atrás, o Brasil já sofria 

com o desgaste resultante da insistência num projeto de poder que não admitia a 

alternância no governo nacional.  A desconfiança alimentada pelo Mensalão e por 

episódios negativos que se foram revelando pontualmente e, sobretudo, pelos 

indícios do que veio à tona com a operação Lava-Jato40, gerava uma enorme crise 

de representatividade.  

Tudo isso ocorria, principalmente, entre os jovens e, ainda mais, entre os 

jovens mais pobres que, apesar da imagem internacional positiva do país, sofriam 

com a falta de oportunidades e a violência, do Estado, inclusive e sobretudo. 

Indivíduos e coletivos, em todas as classes sociais, assim, procuravam caminhos 

para driblar a exclusão e/ou o prejuízo de direitos ou privilégios que tiveram ou 
                                                           
40 Apesar de serem decisivos e históricos – e justamente por isso, devido também à sua indefinição –  

consideramos prudente não mencionar, muito menos comentar, os recentíssimos desdobramentos 
dessa operação. 
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julgaram ter no passado. Ano de eleições, de Copa das Confederações41, 

antecedendo ao ano de realização da Copa do Mundo, 2013 reunia, assim, 

ingredientes explosivos, a serem utilizados pelos insatisfeitos; muitos dos quais 

ganharam um espaço a mais de visibilidade com a visita do papa Francisco. Essa 

era uma oportunidade perfeita, por exemplo, para as pessoas e setores interessados 

em questionar a moral e o poder católico. Dessa forma, as Manifestações de Junho, 

como se sabe, reuniam reivindicações pelas mais diversas causas, muitas vezes 

opostas entre si, e poucos grupos com alguma articulação e objetivos definidos. 

Entre esses estavam os Black Blocs, com sua ideologia conhecida pela 

violência, e o Movimento Passe Livre42. Este último jogou um papel importantíssimo, 

já que era praticamente o único grupo com representatividade, articulação e um 

objetivo definido que podia ser considerado desejo de todos no universo dos 

manifestantes: a redução do preço das passagens do transporte coletivo. De fato, 

vale lembrar que a decisão dos governos paulista e fluminense de conceder a 

redução das tarifas, no dia 19 de junho, foi exigida em manifestações e seguida por 

governos em todo o país.  

Em meio aos poucos grupos com articulação, representatividade, discurso e 

objetivos minimamente definidos estavam também a Mídia Ninja43 e o Fora do Eixo, 

coletivo cultural do qual nasceram os “Ninjas”.  Após conseguir a redução do preço 

das passagens em todo o território nacional, o Movimento Passe Livre, que até 

então liderara os protestos, agendando as principais concentrações, abriu mão 

desse papel. A partir de então aumentou a característica de dispersão das causas 

envolvidas nas Manifestações. Segundo Bruno Torturra, fundador da Mídia Ninja, 

nesse momento o coletivo de comunicação passou a ser a “única organização que 

estava criando uma narrativa em torno dos protestos” (TORTURRA, 2013a) 

                                                           
41 O torneio, vencido pelo Brasil, ocorreu, justamente, de 15 a 30 de junho. 
42 Nos eximimos aqui de maiores aprofundamentos a respeito dos Black Bloc e do Movimento Passe 
Livre por estar fora do escopo do presente trabalho. Para um aprofundamento sobre essas iniciativas, 
indicamos: Morgenstern (2015), Dupuis-déri (2014) e Judensnaide (2013).  
43 Como se sabe, os principais meios de divulgação da Mídia Ninja eram/são as redes sociais Twitter e 

Facebook, com inúmeros perfis dos quais os primeiros que aparecem, numa busca por “Mídia Ninja”, 

são Twitter (2013) e Facebook (2013) que, por liderarem a lista, julgamos serem os oficiais – embora 

não saibamos quais sejam os critérios de Twitter e Facebook para os nomes que devem aparecer 

primeiro nas listas de resultados de buscas. Aliás, o próprio conceito de oficial fica diluído na filosofia 

da perda do controle, advogada pelo coletivo, como será mencionado adiante. 
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As Manifestações prosseguiram nacionalmente, caracterizadas, além da 

dispersão ideológica e pragmática já citada, pelo esforço policial de contê-las, com 

não poucas atitudes de truculência; por ações como as da MN, que denunciavam 

tais atitudes; pela violência dos Black Blocs – depredando ícones capitalistas – e de 

outros; e por algumas tragédias, entre elas, o que vem a ser emblemático44 para a 

nossa pesquisa, a morte do cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, no 

dia 6 de fevereiro de 2014, atingido em plena atividade por um rojão, quando cobria  

protestos na Central do Brasil, no Rio. 

Com sua enorme repercussão, os protestos de junho de 2013 igualaram-se 

assim, em representatividade histórica, às manifestações contra o regime militar, nos 

1970, pelas eleições diretas, na década de 1980, e pelo impeachment de Collor, em 

1989. Cabe agora aos historiadores avaliarem, com o tempo, sua importância e a 

perenidade dos marcos que elas deixaram. Sustentamos a tese de que os diferentes 

impactos e marcas históricas das Manifestações de Junho e, entre esses efeitos, a 

ação e a repercussão da ação da Mídia Ninja – nosso objeto privilegiado de estudo – 

estão contextualizadas no cenário midiático de manifestações que em todo o mundo 

foram “turbinadas” pela internet. Manifestações essas que, por sua vez, têm como 

dois de seus mais emblemáticos eventos a Primavera Árabe e o Occupy Wall Street.  

3.2 A Mídia Ninja (MN) e o Circuito Fora do Eixo (FdE) 

Como já foi comentado na Introdução desta dissertação, Ninja é a sigla para 

Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação, e o grupo impactou a cobertura das 

Manifestações de Junho por: 1) não ter necessariamente jornalistas em seus 

quadros; 2) transmitir os protestos ao vivo, na íntegra e sem edição ou cortes; 3) 

utilizar dispositivos tecnológicos que, a princípio, estão disponíveis a qualquer 

pessoa; 4) por serem independentes, pelo menos, da mídia convencional; 5) por 

tomarem partido, do lado dos manifestantes, diferentemente da orientação dada 

tradicionalmente aos jornalistas de não se envolverem nos fatos que cobrem, e que 

faz parte da deontologia profissional.  

Para conhecer a história da Mídia Ninja é necessário saber sobre Bruno 

Torturra, seu fundador, de 37 anos, e sobre seu cofundador, Pablo Capilé, da 

                                                           
44 Ficou patente nas Jornadas, como veremos mais adiante, uma rejeição aos veículos da grande 
mídia que, à parte a condenável violência, reflete a perda de credibilidade do modelo midiático 
comercial em vigência. 
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mesma idade,45 que criara, em 2005, na cidade de Cuiabá, o coletivo Circuito Fora 

do Eixo (FdE), do qual surgiria a MN, em 2013.  Devemos as informações que 

seguem à jornalista Elisabeth Lorenzotti (2014, Cap. 1, p. 5-9)46. Por 11 anos ele 

trabalhou para a revista Trip47, na qual chegou a ser diretor de redação. Sem 

diploma de jornalismo, acumulava em 2013, ano das Manifestações, experiência na 

cobertura de eventos como a Marcha da Liberdade, pela liberação do uso e do 

comércio da maconha, bem como com o tipo de cobertura feito pela MN nos 

protestos – enfrentando a truculência da polícia. Também oferecem-nos um perfil de 

Torturra saber que trabalhou com Cláudio Prado (70 anos; ex-coordenador de 

Cultura Digital do Ministério da Cultura na gestão Gilberto Gil), que “atua em 

vanguardas” desde os 1970, quando esteve exilado em Londres. Da mesma 

maneira, nos informa sobre Bruno a sua amizade com John Perry Barlow, “primeiro 

independentista do ciberespaço”, que conheceu quando morou na Califórnia. Barlow 

teria sido pioneiro na utilização do termo ciberespaço cunhado por William Gibson48 

para além do romance Neuromancer. Publicou, em 1966, a Declaration of the 

Independence of Cyberspace, em protesto contra a repressão de Washington à 

então incipiente internet. “Um dos fundadores da primeira rede social, The Well, em 

1986”, Barlow apresentou Bruno a Cláudio.  

Tais relacionamentos de amizade e trabalho nos falam, portanto, de alguém 

com contatos ligado à cultura das NTICs e causas libertárias, no sentido de Castells 

(1999, p. 19). Lorenzotti (2014) também nos diz algo mais sobre nosso personagem 

ao relatar sua participação no “Churrascão da gente diferenciada”, ocorrido em maio 

de 2013 no nobre bairro paulistano de Higienópolis. O nome do evento viria da 

expressão de uma moradora que manifestara desconforto com a “gente 

diferenciada” que estaria frequentando o bairro; segundo Bruno (Apud 

LORENZOTTI, 2014, Cap. 1, p. 7), pessoas que estavam participando de 

manifestações prévias e numa escalada crescente, em sintonia com o fenômeno 

que eclodiria no mês seguinte. O relato dele revela, porém, uma certa dissonância 

                                                           
45 Idades estimadas a partir de notícias publicadas em 2013, que davam conta de que eles tinham 34 

anos. Não localizamos nas redes sociais dos mesmos, o registro do ano de nascimento. Entre os 
envolvidos com a Mídia Ninja, mencionaremos apenas as idades dos dois, e de Filipe Peçanha, sobre 
o qual falaremos à frente, pela maior representatividade que os três têm quanto ao grupo. 
46 Acerca da obra de Lorenzotti (2014): trata-se de um e-book no qual a contagem das páginas 
reinicia em cada capítulo. 
47 http://revistatrip.uol.com.br/revista 
48 Ver conceituação de Gibson concebida no romance Neuromancer, no capítulo 2. 
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dessa “gente diferenciada”, possivelmente, com as lideranças ideológicas e, 

principalmente, partidárias, uma tendência que resultaria num dos mais famosos 

memes49 ou bordões das Manifestações: “Não me representa!”. Bruno conta que o 

Churrascão foi 

uma mudança completa na estética e no ativismo de São Paulo, um 

momento muito importante que abriu um campo para pessoas como 

eu, que não se sentiam seduzidos pelas manifestações, apesar de 

frequentá-las. No Churrascão havia humor, ironia, constrangimento 

da política, festa, memes. Imagine um evento convocado pela rede 

que teve 50 mil confirmações em seis horas (TORTURRA, apud 

LORENZOTTI, 2014, cap. 1, p. 8). 

Por sua vez, Torturra, morava em São Paulo quando conheceu o Fora do 

Eixo no início de 2011. 

A rede de coletivos culturais recém-chegada a São Paulo tinha sido o 

tema da minha primeira matéria como diretor da revista (Trip). 

Discutia como eles haviam construído pelo interior do Brasil um 

circuito musical independente por meio de uma economia 

comunitária e conscientemente deficitária. Dividiam espaço, comida, 

roupas, uma conta bancária e um compromisso de criar um ambiente 

cultural economicamente viável e ideologicamente compatível com 

os valores de compartilhamento implícitos na rede e explícitos na 

prática do FdE50 (TORTURRA, 2013a). 

Em consequência, no mesmo período, Bruno conheceu Pablo Capilé, e o 

relato abaixo mostra a simpatia que tinha pela causa do coletivo e como considerava 

seu fundador, além de informar sobre a PÓS TV, iniciativa precursora da Ninja (grifo 

nosso). 

Jamais conheci comunidade tão interessante e generosa, tão 

pacificamente revolucionária. E tão interessada em trocar ideias 

sobre mídia e política – e experimentá-las na prática. À frente do 

Fora do Eixo, meu personagem principal: Pablo Capilé. Tornamo-nos 

amigos e parceiros. Dois meses depois da reportagem, começamos 

a conspirar juntos em torno da tal PósTV – uma rede de 

transmissões ao vivo pela internet que colocamos no ar em todo o 

país através dos coletivos ligados ao FdE. As imagens vinham 

sobretudo de São Paulo, mais exatamente de um sofá puído que 

ficava na edícula de pé-direito alto nos fundos da Casa Fora do Eixo, 

no bairro do Cambuci. Eram horas e horas, quase todos os dias, 

consumidas em debates, conversas, experimentações de formato e 

                                                           
49 O site Significados (2015) informa que meme é uma palavra grega cuja tradução é imitação. É 
bastante conhecida e relacionada à internet e ao fenômeno da viralização de informações, sejam 
imagens, frases, ideias, imagens e músicas, entre tantos outros, e que prolifere entre muitos usuários 
rapidamente. No site há mais informações sobre o tema. 
50 Essa vida comunitária define as chamadas Casas FdE, sedes do coletivo. 
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linguagem sobre temas que não tinham quase nenhum espaço na 

imprensa tradicional (TORTURRA, 2013a). 

Contribui, por sua vez, com as definições do Fora do Eixo, dadas por Bruno, 

outra encontrada no portal do coletivo.  

Circuito Fora do Eixo é uma rede de trabalhos concebida por 

produtores culturais das regiões centro-oeste, norte e sul no final de 

2005. Começou com uma parceria entre produtores das cidades de 

Cuiabá (MT), Rio Branco (AC), Uberlândia (MG) e Londrina (PR), que 

queriam estimular a circulação de bandas, o intercâmbio de 

tecnologia de produção e o escoamento de produtos nesta rota 

desde então batizada de “Circuito Fora do Eixo” (TRANSPARÊNCIA 

FORA DO EIXO, 2013). 

E o portal Transparência Fora do Eixo apresenta também uma Carta de 

Princípios que começa assim: 

O Fora do Eixo é uma rede colaborativa e descentralizada de 
trabalho constituída por coletivos de cultura pautados nos princípios 
da economia solidária, do associativismo e do cooperativismo, da 
divulgação, da formação e intercâmbio entre redes sociais, do 
respeito à diversidade, à pluralidade e às identidades culturais, do 
empoderamento dos sujeitos e alcance da autonomia quanto às 
formas de gestão e participação em processos sócio-culturais, do 
estímulo à autoralidade, à criatividade, à inovação e à renovação, da 
democratização quanto ao desenvolvimento, uso e compartilhamento 
de tecnologias livres aplicadas às expressões culturais e da 
sustentabilidade pautada no uso e desenvolvimento de tecnologias 
sociais. (TRANSPARÊNCIA FORA DO EIXO)51.          

No mesmo link, é informado que são valores do Circuito uma série de 

“substituições”: a substituição do conceito de “interesse” pelo de “valores” na 

atividade dos artistas, produtores e grupos musicais; a “substituição do foco nos 

produtos pelo foco nos processos”, da “racionalidade instrumental pela racionalidade 

comunicativa (dialógica)” nos relacionamentos de trabalho e produção artístico-

cultural; e a substituição dos valores de individualismo pelos valores de 

associativismo / cooperativismo. O documento afirma também que são “pilares e 

eixos de atuação” do coletivo “o conjunto de estratégias de sustentabilidade, de 

circulação, de comunicação e de emprego de tecnologias informação, de 

sonorização, palco e iluminação e software livre” (TRANSPARÊNCIA FORA DO 

EIXO). 

                                                           
51 Ao contrário do link “Conheça o Fora do Eixo”, este não apresenta menção à data de publicação. 
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O portal apresenta um histórico estruturado apenas por tópicos. Julgamos que 

o texto, embora incômodo para leitura, vale por ser oficial e rende uma reflexão 

sobre seu estilo telegráfico, reflexão que exporemos, após as menções ao histórico. 

O link assim define o contexto (2001) anterior ao surgimento do Circuito: “Cuiabá | 

Estudantes de faculdade de Comunicação | Início da queda das gravadoras – 

Internet | Cultura do Jabá | Cultura Cover | Música Independente | Festivais 

Independentes | Hellcity” (TRANSPARÊNCIA FORA DO EIXO). Destacamos entre 

os marcos desse histórico: 

2005 – (criação do) Fora do Eixo - Fundamentação dos pilares 
conceituais do Circuito Fora do Eixo | (...); 2006 – Circuito Fora do 
Eixo - Crise da indústria musical | Saturação do sistema 

mainstreaming ⇒ Cuiabá (MT), Uberlândia (MG), Rio Branco (AC), 
Londrina (PR) ⇒  Rede de colaboração da música independente | 
Posicionamento da música independente do interior do país | 
Circulação por Festivais | Trocas de Experiências | Forte conexão 
online (...); 2008 – Portal Fora do Eixo | Desenvolvido em Software 
Livre | Rede Social | Portal institucional do Fora do Eixo | Espaço 
para blogs de agentes e coletivos (...); 2009 – II Congresso Fora do 
Eixo (...): 43 coletivos, 100 pessoas; Redes regionais (...); 2010 – 
Festival Fora do Eixo: São Paulo (...) Itaú Cultural | Studio SP | Tapas 
Club | Livraria Esquina A | Livraria Esquina B | Neu Club | Casa da 
Cultura Digital - Rio de Janeiro | 1ª edição | 19 atrações | 
Cinemathèque Música Contemporânea | Teatro Odisseia | Circo 
Voador  (TRANSPARÊNCIA FORA DO EIXO). 

 

Os registros anotam ainda a criação da primeira Casa Fora do Eixo, na capital 

paulista, em 2011; eventos do coletivo em 130 cidades e relações internacionais – 

15 países, no mesmo ano; “média de investimento por grito $16.000,00 entre reais e 

moedas solidárias | 9 mil pessoas trabalhando direta e indiretamente | 1 Turnê do 

Palco Fora do Eixo”; surgimento da PÓS TV, sempre em 2011; Prêmios Trip 

Transformadores, Bravo, Orilaxé; Midia Livre e Prêmio Betinho; “2000 agentes | 300 

festivais independentes | (...) 200 Turnês | 5000 shows”; Banco e Universidade Fora 

do eixo; Casa Fora do Eixo Porto Alegre; Casa Fora do Eixo Nordeste; “IV 

Congresso Fora do Eixo – São Paulo | Auditório Ibirapuera | Paço das Artes | 

Simulacros: Banco, Partido, Universidade, Mídia | Redes em Rede | 

#ConexõesLatinas | 120 coletivos | 2 mil pessoas | 7países”. 

E também: em 2012, a inauguração de Casas Fora do Eixo em Belo 

Horizonte, Fortaleza, Belém, Porto Alegre e São Paulo; “Emissora ⇒  Mídia ⇒ 

Narrativas |(...)  Movimento Social(...) Cobertura de centenas de marchas e protestos 
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por todo país”; “Janeiro | Porto Alegre | Fórum Mundial de Mídia Livre”; “Grito Rock - 

10ª edição | 200 cidades | 15 países | 700 produtores culturais | 200 mil pessoas | 26 

estados do Brasil | 1350 shows | 130 músicos (...)”; “Grito Rock Buenos Aires: Criolo 

e Emicida”; “Rio de Janeiro (...) Juventudes na Rio + 20 | Marcha Global dos Povos 

(...) Fórum Mundial de Mídia Livre”; “Festival Internacional de Software Livre | Cultura 

Digital | Hackeamento”;  Ato contra  a candidatura de Celso Russomano à prefeitura 

de São Paulo.  

Três observações ainda sobre este histórico: 1) O primeiro registro de 2013 é 

a fundação da Mídia Ninja, seguido de “Março | Fórum Social Mundial (...); Março | 

Campus da Praia Vermelha da ECO-UFRJ (TRANSPARÊNCIA FORA DO EIXO)”; 2) 

Curiosamente, não são registradas as ações da Mídia Ninja nas Manifestações de 

Junho; 3) A linguagem telegráfica dos tópicos para traçar um histórico do FdE talvez 

diga um pouco do estilo e da fala articulada de seu fundador e coordenador, Pablo 

Capilé, que Nogueira (2013) assim menciona, ao referir-se ao ativista falando da 

economia do coletivo52: 

Aí entra uma engenharia complexa que, aparentemente, só Capilé 

domina. Sua peroração no Roda Viva53 deixou todo mundo confuso. 

O próprio Torturra, da Mídia Ninja, admitiu (...): “Não entendi 

exatamente e até hoje luto para entender como funciona a economia 

pulverizada do FdE. Como uma moeda complementar se tornou o 

verdadeiro lastro de uma rede enorme.” (NOGUEIRA, 2013). 

3.3 A eloquência de Pablo Capilé 

Lorenzotti (2014), por sua vez, apresenta o depoimento, de “Hélio Fernandez, 

92 anos, fundador do muito censurado Tribuna da Imprensa, na ditadura”, acerca da 

fala de Capilé na entrevista. Fernandez concorda com Nogueira (2013) na opinião 

de que os entrevistadores ficaram confusos, porém, não por uma incapacidade do 

líder do FdE para se explicar, ao contrário (grifos da publicação): 

Nos primeiros minutos Pablo Capilé me assombrou. Falou sem parar 
por duas vezes. A primeira, nove minutos, a segunda, outros 12. 
Massacrou a todos. Há  muito tempo não via alguém pensar em tal 
PROFUNDIDADE e expor com tal VELOCIDADE. Nos dois 

                                                           
52 Foge ao escopo da presente dissertação a análise da economia não convencional operada pelo 
coletivo que, em viés de oposição, pode ser a causa de acusações, como veremos mais à frente; e 
em viés favorável, pode ter relação com a “nova economia” aprofundada por Antoun e Malini (2013, p. 
50). 
53 O autor fala de entrevista realizada em 5 de agosto de 2013, no programa Roda Viva, da TV 
Cultura (2013).  
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monólogos, sem hesitação, voz firme e segura, nenhuma parada 
sequer para respirar ou beber água. Os entrevistadores(?) 
desnorteados e desencontrados, acompanhavam a sua fala 
magistral, não tiravam os olhos dele. (...) Lógico, não garanto que 
tudo era irrefutável, mas ninguém contestou uma linha 
(FERNANDEZ, apud LORENZOTTI, 2014, cap. 3, p. 23).  

Na opinião de Hélio Fernandez sobre Capilé, “é impossível ‘inventar’ daquela 

maneira e com a profusão de dados que desfilava (FERNANDEZ, apud LORENZOTTI, 

2014, cap. 3, p. 23)”. Abordaremos novamente a entrevista no programa da TV 

Cultura (2013), quando contarmos a história do próprio Mídia Ninja. 

Mais à frente LORENZOTTI (2014) informa que o coletivo cultural é uma rede 

envolvendo 2 mil pessoas em 25 unidades federativas, e em “alguns países” da 

América latina; iniciada por artistas e produtores, inicialmente, focada “no 

intercâmbio solidário de atrações musicais e conhecimento sobre produção de 

eventos”, mas que “cresceu para abranger outras formas de expressão como o 

audiovisual, o teatro e as artes visuais”, mesmo que a música “ainda tenha maior 

participação na rede (LORENZOTTI, 2014, cap. 1, p. 39). Em São Paulo, o Circuito 

tem sua sede numa das Casas FdE – onde integrantes do coletivo vivem em 

comunidade – no bairro Cambuci.  

Há outras casas: no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, 

Belém, Porto Alegre, e Brasília. (...) Há 72 pontos espalhados pelo 

país, que se dedicam a produzir eventos culturais, debater 

comunicação colaborativa, pensar sustentabilidade e políticas 

públicas da cultura. (...) “Nós experimentamos, compartilhamos e 

aprimoramos tecnologias livres de se produzir cultura”, informam em 

seu site. A sustentabilidade da Mídia Ninja e da PÓS TV se dá via 

Fora do Eixo, enquanto continuam as discussões sobre 

crowdfunding54 – ou financiamento coletivo – e toda e qualquer ideia 

de autossustentabilidade (LORENZOTTI, 2014, cap. 1 p. 42). 

Também merece destaque, na história do grupo Mídia Ninja, o surgimento da 

PÓS TV, em 2011, como iniciativa de comunicação que o precedeu dentro do FdE, e 

nasceu com 

                                                           
54 Sobre Crowdfunding, MOREIRA (2011) informa: A premissa é relativamente simples: o autor da 
ideia apresenta sua proposta em uma plataforma online e diz quanto quer captar. Através deste 
sistema, indivíduos que se interessem em apoiar o projeto fazem doações – cada um dá o que quer 
ou o que pode. Em troca, o dono do projeto oferece uma recompensa – se o projeto anunciado for um 
filme, por exemplo, os “investidores” podem receber uma cópia gratuita em primeira mão. Se o projeto 
conseguir captar os recursos desejados, os donos da plataforma repassam a verba aos responsáveis 
pelo projeto, ficando com uma comissão – em geral, 5%. Se a meta de arrecadação não for atingida, 
o dono da ideia sai sem nada e os investidores recebem o dinheiro investido de volta - em alguns 
casos, não em espécie, mas em forma de crédito para investir em outros projetos. 
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um conceito de pós-telespectador que pode interagir no modelo. “Um 

jeito de botar a TV na história toda e também negar a TV ao mesmo 

tempo, sem precisar dizer que todo mundo, se quiser, pode ser um 

canal de PÓS TV”. Em janeiro de 2012, Claudio Prado resolveu 

colocar no meio da rua seu sofá, na frente do prédio onde mora, na 

Rua Agusta, São Paulo, durante a madrugada, e entrevistar 

transeuntes (LORENZOTTI, 2014, cap. 1, p. 12). 

Segundo a autora, tratava-se do primeiro programa daquela emissora web, 

que chegou a realizar a primeira entrevista com ex-ministro Franklin Martins55, após 

ele deixar o Ministério da Comunicação Social. Houve ainda os programas Segunda 

Dose, de Torturra, e Desculpe a nossa falha, de Lino Bochini (2013). A autora afirma 

que a PÓS TV passou a cobrir os festivais organizados pelo coletivo cultural, com 

um forte diferencial de interatividade via e-mail, Twitter e Skype, e que chegou a dar 

furos jornalísticos, como a transmissão da prisão do rapper Emicida – um dos nomes 

projetados pelo Circuito – num show em Belo Horizonte (LORENZOTTI, 2014, p. 10). 

Em setembro de 2013, os programas eram transmitidos de 

várias partes do país, especialmente, com debates sobre os 

assuntos do momento, seja da política, artes, comunicação, 

comportamento. Em junho do mesmo ano, transmitiram durante 200 

horas a cobertura de uma semana de ocupação da Câmara de 

Vereadores de Belo Horizonte, com interrupções apenas pelo sinal 

3G. (...) Foi este processo que desencadeou a experiência da Mídia 

Ninja, dois anos depois. Uma experiência midialivrista, com dialógos 

abertos com jornalistas, designers, líderes de movimentos sociais, 

comunicadores etc. (...). Em 2012 cobriram as eleições na série “A 

cidade que queremos” (LORENZOTTI, 2014, cap. 1, p. 16). 

A jornalista apresenta também um relato de Torturra sobre a baixa média de 

espectadores, a princípio, com 500 pessoas, mas que depois se estabilizou de 50 a 

100, e dando conta de que a semente da Ninja surgiu por ocasião do evento Existe 

amor em SP, em 2012, convocado pela web e que teria tido “grande peso” na 

definição do candidato vencedor nas eleições municipais. 

Entendemos que devíamos dar um passo além, não só um canal 

para debates, mas uma rede de jornalismo independente, que desse 

conta do streaming56, de texto, foto, com financiamento específico 

                                                           
55 Martins deixou o ministério em 2010. Como vimos, a fundação da PÓS TV foi no ano seguinte. 
56 “A tecnologia streaming, ou de fluxo contínuo, veio resolver um dos problemas mais sérios dos 

usuários de mídia digital no computador (áudio ou vídeo): o tempo de espera para completar o 
download. Na prática, o streaming permite que o usuário vá acompanhando o conteúdo enquanto o 
download se processa pois baixa o arquivo por partes, executando as já percebidas, ao mesmo 
tempo em que faz o download das seguintes (TRIGO-DE-SOUZA, 2003)”.  Lembramos ainda que a 
tradução literal de streaming é “fluxo”. E acrescentamos que a espera do download da parte ou 
pacote seguinte gera um delay, um atraso, que prejudica a qualidade da transmissão. O conteúdo, 
porém, é em geral recebido e compreendido com facilidade. 
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para jornalismo, e criando uma relação mais aberta e mais clara com 

o jornalismo (TORTURRA apud LORENZOTTI 2014, cap. 1, p. 17). 

E ela prossegue, relatando a história de como foi o surgimento da 

denominação do coletivo e da sigla Ninja57. 

E qual seria o nome? Não seria POSTV58. Uma amiga de Bruno teve 

a ideia do ninja, “algo que os gringos também entenderiam”. Então, 

fizeram a sigla: “núcleo independente, jornalismo, e...? Até que 

chegaram a Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação: “isso 

definia o que a gente fazia”, diz Bruno. O A, portanto, não é de 

ativismo, mas de ação. (...) “Pensamos em ação, porque a gente não 

apenas cobre, mas também promove, ocupa rua (...), propõe pautas, 

a gente não se acanha se precisar ser o protagonista da coisa. Ação 

nesse sentido” (LORENZOTTI, 2014, cap, 1, p. 18). 

Dado o nome, prosseguem os trabalhos. A primeira cobertura oficial foi o 

Fórum Social Mundial, em março de 2013, na Tunísia. Depois, o julgamento dos 

réus no assassinato do casal de ambientalistas José Cláudio Ribeiro da Silva e 

Maria do Espírito Santo, em abril; a Marcha das Vadias, em maio, como destaques 

entre outros.  

3.4 Bruno Torturra e as demissões de jornalistas em junho de 2013 

A autora registra também (LORENZOTTI, 2014, cap. 1, p. 20) a grande 

repercussão de um post de Torturra no Facebook, no dia 5 de junho. A reprodução 

(LORENZOTTI, 2014, cap. 1, p. 21), feita por ela, resulta num texto longo, porém, 

importantíssimo para a compreensão da filosofia da Mídia Ninja, cuja íntegra 

acrescentaremos como apêndice. Serve para informar o contexto das más 

condições de trabalho e das frequentes demissões coletivas enfrentadas pelos 

jornalistas59, bem como das possibilidades e desafios representadas pela internet e 

                                                           
57 O mistério que o senso comum atribui ao nome Ninja pode ser melhor compreendido a partir da 
seguinte definição que encontramos no site de uma publicação da editora Abril. Os ninjas teriam sido 
“os criadores de uma arte marcial japonesa conhecida como ninjutsu”. De acordo com Mundo 
Estranho (2015): " ‘Trata-se de um conjunto de táticas de espionagem e assassinato, praticadas por 
guerreiros mascarados, especialistas em truques fraudulentos’, diz o historiador Masanori Fukushima, 
da Universidade Takushoku, no Japão. Não se sabe onde termina a história e começa a lenda, pois, 
por ser uma técnica de espiões, o ninjutsu era secreto e transmitido apenas oralmente. Acredita-se 
que tenha surgido no reinado do imperador Shotoku (718-770) e se difundido por todo o Japão 
durante o período conhecido como Sengoku (1467-1568). O país passava por diversas guerras civis 
e as técnicas ninja começaram a ser adotadas por famílias que habitavam as montanhas no centro da 
ilha de Honshu, a maior do Japão. Quando necessário, as famílias se uniam para combater inimigos 
comuns”. 
58 À parte citações, usaremos a grafia “PÓS TV” encontrada no portal Transparência Fora do Eixo. 
59 O próprio Torturra (2013a) relata que foi demitido do cargo de repórter especial da Trip, após 11 
anos de trabalho na revista. 
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pelas NTICs. Ousado, parece às vezes ingênuo – como o próprio Bruno admitirá 

(LORENZOTTI, 2014, cap. 1, p. 21) – ou precipitado. Mas soa como um manifesto. 

“Um passaralho60 só não traz o inverno: Estadão, Trip, Folha de S. 
Paulo, Record. Todas as empresas demitindo de uma vez dezenas 
de jornalistas e profissionais de mídia nas últimas semanas... e ainda 
aguardamos o profetizado Passaralho da Abril que, pelos rumores, 
vai decepar até 1.000 funcionários e 10 títulos da editora. O que, 
tantos acreditam, vai levar à mendicância os já paupérrimos frilas.(...) 
Mas vamos apurar essa história direito... É o jornalismo em si que 
está moribundo? Ou o modelo comercial de distribuição de 
informação? É o ofício de catalisar o diálogo público com fatos e 
opiniões que está com os dias contados? Ou o pensamento 
analógico, ganancioso, baseado em números de circulação e venda 
de publicidade? Não estaremos confundindo, reféns da tediosa 
periodicidade de publicações e salários, jornal com jornalismo? Para 
mim, há uma maneira mais interessante, e realista, de entender a 
revoada dos Passaralhos (TORTURRA apud LORENZOTTI, 2014, 
cap. 1, p. 21). 

Ele defende a visão de que a situação trabalhista é tão precária que os 

jornalistas que mais sofrem são os que permanecem empregados nas redações -  

grifos nossos nas citações de Bruno Torturra. 

Semana passada, vi a alegria de amigos que perderam juntos o 
emprego, animados pela fronteira aberta. E vi a depressão, 
literalmente, o choro dos que sobraram na redação, agora 
acumulando funções, fazendo o trabalho de três, repetindo uma 
rotina que não parece ter qualquer propósito senão o precarizado 
salário. Ficou claro para mim. As demissões são, na verdade, 
Ficaralhos. Se fode quem fica (TORTURRA apud LORENZOTTI, 
2014, cap. 1, p. 21). 

Prosseguindo considera aquele um “ambiente perfeito, na ausência de 

gabinetes e editores, para o jornalismo se reencontrar na rede e nas ruas. Há o 

potencial de uma idade de ouro da reportagem hoje em dia (TORTURRA apud 

LORENZOTTI, 2014, cap. 1, p. 21)”. Para ele, “uma coisa é clara: a rede vai matar o 

jornal para salvar o jornalismo (idem, ibidem)”. Então: considera o próprio discurso 

ironicamente: “Ok. Tudo muito bonito, estimulante. ‘Mas e o dinheiro’, perguntam os 

colegas, ‘onde está?’. Argumentando em torno da resposta de que nas redações 

convencionais é que não será achado um tostão furado, sugere aquilo que chama 

                                                           
60 Vale frisar a substituição, no ditado “Uma andorinha só não faz verão”, da palavra “andorinha” por 
“passaralho” que, no jargão profissional, refere-se a demissão coletiva, fenômeno frequente no 
mercado jornalístico, inclusive, ocorrendo, por vezes, simultaneamente em diversas empresas. Já a 
substituição de “verão” por “inverno”, possivelmente, é uma referência à estação daquele período – 
junho –  ou ao mal-estar – associado à sensação de frio – provocada pelas demissões. 
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de a “missão dos filhos do Passaralho. Criar um novo mercado para sustentar suas 

famílias e reportagens a partir da lógica de compartilhamento (idem, ibidem)”.  

E lança o convite para uma 

reunião aberta com profissionais de mídia, desempregados ou a fim 
de se desempregar, para apresentar um projeto que vem sendo 
elaborado em fogo brando há mais de um ano. E que agora está no 
ponto para receber todos os que se animarem com a ideia: NINJA 
(Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação). Quem estiver a fim 
de conversar por favor me escreva e fique de olho nas minhas redes. 
Logo divulgo o local e horário dessa primeira reunião (LORENZOTTI, 
2014, cap. 1, p. 21).  

Em Seguida, Lorenzotti (2014, cap 1, p. 26) reproduz outro post de Torturra 

no qual, diante da grande repercussão de seu manifesto, ele: lamenta “ter dado 

brechas” para entenderem, “em uma ou duas passagens”, que “estava 

comemorando as demissões”, declara sua solidariedade aos demitidos e se diz 

também em difíceis condições financeiras quanto ao trabalho; reafirma que 

continuava encontrando “pessoas rigorosamente aliviadas” entre os demitidos e um 

“clima depressivo e pesado entre os que sobreviveram aos passaralhos”; diz que 

aceita – como acenamos anteriormente – e pensa “seriamente sobre as críticas” 

feitas à sua “versão pollyana dos fatos”, fazendo a ressalva de que não quer se 

“render ao vazio das alternativas” representado pela atitude dos “pessimistas” 

quanto às demissões. 
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4 A REUNIÃO QUE NÃO HOUVE E OS FATOS QUE PROJETARAM A MN 

INTERNACIONALMENTE 

“Dentro dessas multidões, as pessoas vão recombinar 

     informações e um dos objetivos é perder o controle”. 

                                                                    Pablo Capilé 

Torturra (apud LORENZOTTI, 2014, p. 27 e ss) prossegue dizendo: que 

acredita na “chance de um novo mercado de mídia a ser criado de baixo pra cima”, 

inclusive, porque diz não ver “outro caminho”; que não lhe interessa “se redações 

repletas de CLTs ou PJs61 são mais justas ou desejáveis”; declara que se rende “aos 

fatos”, enfatizando: “esse mundo da mídia vertical, comercial, cara e que pensa 

analogicamente até em plataformas digitais, não está parando em pé”. Ele finaliza o 

post adiando de 11 para 13 de junho a reunião marcada na postagem anterior. Esse 

adiamento marcará a história da Mídia Ninja. O próprio Bruno diz, em artigo escrito 

para a revista Piauí (TORTURRA, 2013a), que a reunião “teria sido ótima” 

se não tivesse sido marcada para a noite de 13 de junho. Naquele 
mesmo dia a Folha e o Estado de S. Paulo haviam publicado 
editoriais enfáticos contra a escalada das manifestações. “Retomar a 
Paulista”, dizia o primeiro; “Chegou a hora do basta”, escreveu o 
segundo. Os manifestantes, por sua vez, prometiam o maior protesto 
da história da luta pela tarifa zero. Dito e feito. 

Ele continua o relato  com um post da já mencionada rede social – aliás, 

como fez com frequência em todo o artigo citado. 

13 de junho de 2013 – AVISO URGENTE SOBRE A REUNIÃO 
NINJA. Por conta da dimensão do protesto previsto para o final da 
tarde, muitos confirmados nos procuraram, questionando a 
segurança ou a viabilidade da reunião. Em virtude da grande 
proximidade da concentração dos manifestantes e do local marcado 
para nosso encontro, ambos no Vale do Anhangabaú, estamos 
cancelando a reunião de hoje. Mas se o encontro era para discutir 
novos modelos possíveis para um jornalismo independente, ninja 
convoca todos os jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas e 
comunicadores a participar de uma grande cobertura, em tempo real, 

                                                           
61 Profissionais contratados em regime regulado pela Consolidação das Leis Trabalhistas, ou como 
Pessoas Jurídicas, respectivamente. Há estudos mencionando a ilegalidade da contratação de 
jornalistas como PJs, prática comum no mercado, que, porém, não conseguimos confirmar (se é 
ilegalidade ou não), nem mesmo por meio de consultas à Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). 
ValVale observar, como um dos obstáculos que se interpôs à pesquisa, que não tivemos uma 
informação adequada na Federação, mesmo após explicarmos que se tratava de pesquisa 
acadêmica. Ver, a respeito da contratação de PJs, o comentário de Dines (2009, p 17). N do R.: 
Tratando-se de um e-book, Dines (2009) não apresenta sumário. Por isso, com ele, ainda mais do 
que com outros e-books de que lançamos mão, estamos tendo dificuldades na indicação de páginas. 
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direto dos protestos. 223 Curtir 15 Comentários 12 
Compartilhamentos (TORTURRA, 2013a). 

Vale ressaltar o número de curtidas, comentários e compartilhamentos, para 

perceber o potencial de viralização das postagens de Bruno.  E esse nem foi o post 

mais divulgado registrado no artigo. Outra referência dá conta de 861 curtidas, 312 

comentários e 5.667 compartilhamentos, lembrando que esses números podem ter 

crescido após o momento em que foram registrados. O trecho a seguir – que não é 

uma postagem em rede social – dá continuidade ao relato sobre uma não 

estruturação dos Ninjas a reboque da dinâmica dos acontecimentos. Bruno conta 

que diante da demanda da cobertura das Manifestações e da própria repercussão 

da Ninja na mídia convencional ele 

não conseguia mais manter o prumo, fazer planos ou pensar o que a 
MN era agora. A boa notícia era constatar como, com uma página no 
Facebook, ela havia conquistado um colossal capital simbólico, tinha 
virado o debate sobre mídia e comunicação em rede no Brasil e 
legitimado dezenas de jovens a falar em nome dela. A notícia ruim 
era ver que a MN – que havia conquistado um colossal capital 
simbólico, tinha virado o debate sobre mídia e comunicação em rede 
no Brasil e legitimado dezenas de jovens a falar em nome dela – 
ainda era apenas uma página no Facebook. O plano de financiá-la, 
de desenvolver uma estrutura editorial e investir no jornalismo de 
fôlego estava refém do déficit entre seu enorme simbolismo e sua 
estrutura gasosa. Precisávamos de um muito adiado site. E de 
alguma orientação sobre como organizar equipes e financiar não 
apenas a produção, mas o tempo e a dedicação integral de 
jornalistas e comunicadores (TORTURRA, 2013a). 

 

4.1 A estruturação da Mídia Ninja foi “implodida pela realidade”  

De fato, até pesquisa realizada por nós em 9 de outubro de 2014, o coletivo de 

comunicação não possuía mais que seus perfis – dezenas62, abertos por 

representantes em todo o país, sem, necessariamente, a menor coordenação ou 

referência a Bruno, ou qualquer indício de centralização – no Facebook63; além de um 

espaço no portal do FdE, que apenas registra conteúdos gerados pelo grupo. No 

mesmo texto, outro trecho aprofunda o tema da ausência de estrutura, acrescentando 

                                                           
62 Numa contagem inicial, em 13/10/2015, paramos quando contabilizávamos 35 perfis, e a pesquisa 
ainda não dava indícios de que a lista iria terminar logo. Curioso é que um dos perfis era intitulado 
“Dissidência Mídia Ninja”, enfatizando a realização da linha doutrinária de “perder o controle”, 
mencionada tanto por Pablo Capilé quanto por Bruno Torturra, como veremos.  
63 Em checagem no dia 7 de abril de 2016, encontramos a página “Ninja em Parceria com Oximity”: 
https://ninja.oximity.com/. 
 

https://ninja.oximity.com/
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alguns elementos. O autor lamenta mas parece conformar-se que a não estruturação 

faça parte da vocação da MN (grifos nossos). 

O plano do início do mês, de estruturar uma rede, pensar uma teia 
editorial, organizar pautas e equipes, estudar a viabilidade financeira 
da Mídia Ninja não estava simplesmente adiado. Havia sido 
implodido pela realidade. O crescimento súbito, a fama meteórica e 
a ausência de nomes e rostos entre os Ninjas acabaram criando um 
fenômeno decisivo para a transformação da MN. 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 o hashtag #MidiaNinja. Blogs reuniam todos os streamings 
de rua 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.” 
(TORTURRA, 2013a). 

Mas essa característica não impediu, ao contrário, parece ter contribuído para 

a enorme projeção do grupo, que continuamos relatando. Após, postar a mensagem 

de adiamento – que acabou sendo o cancelamento – da reunião para a estruturação 

do coletivo midiático, seu coordenador foi para as ruas. 

Eu estava quase no gargarejo da manifestação, a cerca de dez 

metros da linha de frente, quando a passeata parou diante do 

bloqueio da Tropa de Choque da Polícia Militar, na esquina da 

Consolação com a Maria Antônia. Atrás de mim, 10, 20 mil pessoas? 

A ausência de liderança era clara, de ambos os lados. (...) o Choque 

agiu. Primeiro, bombas de efeito moral, que serviram de deixa para 

balas de borracha disparadas a esmo e à queima-roupa. E para as 

bombas de gás lacrimogêneo atiradas no meio da multidão. (...) 

entendi que havia muito mais consciência e preparo do lado de cá do 

conflito (TORTURRA, 2013a). 

4.2 Hostilidade à mídia convencional 

Ele relata que mesmo se jornalistas da imprensa convencional registraram os 

protestos sob a repressão da PM, “o cidadão com uma câmera no celular e um perfil 

no Facebook tomou a hegemonia narrativa dos grandes veículos de comunicação”. 

Acrescenta “que foram os relatos e as imagens feitas e difundidas por cidadãos, e 

não pelos profissionais da grande mídia, que mais impactaram, pautaram e 

indignaram o país a partir daquela noite”. Cabe aqui observar uma significativa 

rejeição da população à mídia convencional, em sua crise de credibilidade, 

chegando, por vezes, a hostilizar os jornalistas. Enquanto nos momentos mais 
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tensos – que resultavam em perigo para os repórteres – grandes emissoras de TV 

cobriam os protestos do alto de prédios próximos, ou de helicópteros, os jovens do 

Mídia Ninja realizavam ousadas entrevistas, inclusive, com policiais, questionando e 

denunciando a truculência contra os manifestantes (DINIZ, 2013). 

Em seguida, o autor narra o encontro, no dia seguinte, 14 de junho, dele e 

Capilé com o “ex-deputado, ex-presidente do PT, ex-ministro da Casa Civil do 

governo Lula e recém-condenado pelo STF” José Dirceu. Conta que Dirceu “queria 

saber, de quem tinha estado na rua e entendia das redes (nós!), que cargas d’água 

estava acontecendo. E nós queríamos saber o que um dos maiores articuladores 

políticos do Brasil pensava daquilo tudo”. 

O Movimento Passe Livre tinha agendado uma manifestação para 17 de 

junho. A narrativa dos protestos prossegue, quase que dia a dia, até os fortes 

confrontos do dia 18. O trecho a seguir registra a já mencionada pulverização 

ideológica e pragmática do fenômeno democrático de massas ocorrido em 2013, e a 

decisão dos governos fluminense e paulista, sob pressão popular, pela redução do 

preço das passagens, no dia 19 de junho. 

no final da tarde, os aumentos da tarifa no Rio e em São Paulo foram 

revogados. O Passe Livre convocou para a quinta-feira64, na 

Paulista, a celebração da conquista. A MN já estava pronta, mais 

bem equipada com um modem 4G, gerenciando a crescente 

expectativa pública que nossa cobertura provocara. Dessa vez, 

Carioca65 e eu ancoramos a transmissão da manifestação, 

rigorosamente tomada por uma massa verde e amarela, em grande 

parte hostil a qualquer lábaro que não o nacional. E em grande parte 

motivada a expulsar da rua os partidos e movimentos sociais que, 

então temerosos de uma cooptação da direita, da mídia ou da 

inconsciência civil, reivindicavam a rua como seu território 

(TORTURRA, 2013a).  

Bruno diz que a maioria dos manifestantes eram “virgens de passeatas que 

acreditavam estar diante de um revolucionário ‘basta’ (...) apartidários, em geral mal 

informados”, que euforicamente tomados por um civismo inédito “repetiam o meme 

preferido da grande mídia: O gigante acordou.” Fala de “fauna ideológica” e registra 

a saída de cena, ocorrida no dia 21 de junho, por parte do coletivo dedicado ao 

                                                           
64 20/06/2013. 
65 “Carioca” era o apelido do jovem Filipe Peçanha, que já se destacava nas coberturas dos eventos 
de junho e que protagonizaria um dos momentos de maior destaque midiático do grupo, como 
veremos à frente. 
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direito de ir e vir, que até então catalisara e agendara os protestos. O autor diz que 

tratava-se da comprovação de algo que ele já havia previsto, devido à 

desarticulação daquela “fauna” (grifo nosso) 

o Passe Livre havia de fato perdido o controle narrativo das 
manifestações. E, diante do prédio da Fiesp, transformado em um 
telão em que flamulava a bandeira do Brasil, diante do qual milhares, 
de meia em meia hora, cantavam o hino, o Passe Livre se retirou 
não apenas da avenida: no dia seguinte anunciou que daria um 
tempo nas convocações às ruas (TORTURRA, 2013a). 

O fundador da MN conta que o grupo “acabou ocupando o vazio deixado pelo 

Movimento Passe Livre depois do troféu dos 20 centavos”. Diz que, pelo seu 

destaque, os Ninjas, tornaram-se para o jornalismo uma pauta mais objetiva do que 

muitas das indefinidas causas sem representantes oficiais que compareciam aos 

protestos. Foram objetos de matérias pela Folha de S. Paulo, Estado de S. Paulo, O 

Globo, e pelas TVs Gazeta, Record, SBT, Bandeirantes e Cultura; e, na imprensa 

internacional, pelo New YorkTimes, Wall Street Journal, The Guardian, El País e TV 

Al Jazeera; além de rádios e tevês comunitárias (TORTURRA, 2013a).  

No dia 24 de julho, ele fala no Facebook de uma reunião da Mídia Ninja com 

200 pessoas na UFRJ – a então diretora da Escola de Comunicação (ECO) daquela 

universidade, Ivana Bentes, entusiasta do midialivrismo, revelou-se grande 

admiradora, espécie de madrinha do grupo no mundo acadêmico, com diversos 

pronunciamentos favoráveis e defendendo-o de críticas. No mesmo post, informa 

que o Jornal Nacional, da Rede Globo, noticiara a “crise narrativa dos protestos do 

Rio a partir das transmissões Ninjas”. A rede social de Mark Zuckerberg assim 

mostrava a repercussão da postagem no momento em que foi registrada por 

TORTURRA (2013a): “372 Curtir 14 Comentários 26 Compartilhamentos”. 

4.3 Fracasso na entrevista com Eduardo Paes  

TORTURRA (2013a) continua, falando de “outro sentimento que permeava 

praticamente todos os indignados, na rua ou na internet”, que não desejavam ser 

“pauta fácil na grande mídia”. Tal sentimento era “a credibilidade em ruínas da 

imprensa (...), em nenhum outro lugar (...) tão palpável (...) quanto no Rio de 

Janeiro”. Ainda, segundo ele, “desde a cobertura da grande repressão aos 

manifestantes do ‘Fora Cabral’ (...) que a paulistana Mídia Ninja havia conquistado o 

amor de muito carioca”. Fala da cobertura realizada pelos Ninjas Filipe Peçanha e 
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Rafael Vilela: “Era como se aqueles moleques de 20 e poucos anos tivessem 

quebrado o muro do jornalismo da Globo, onipotente (mas nunca onipresente) na 

capital fluminense”. Narra, então, a entrevista com o prefeito do Rio, Eduardo Paes. 

Conta que a possibilidade tinha sido oferecida por uma simpatizante do grupo 

que havia tido contato com Paes. A entrevista, entretanto, deveria ocorrer no dia 

seguinte à oferta. Tanto para a projeção do grupo quanto para o questionamento de 

um líder político em cargo significativo como o de prefeito carioca, os Ninjas toparam 

entrevistá-lo, mesmo sem o devido preparo. 

Foi só no dia da entrevista que soubemos da disponibilidade do 
prefeito. (...) Dispúnhamos de poucas horas para chegar à prefeitura. 
Como não dava tempo de levar nosso time até o Rio, começamos a 
alistar as tropas cariocas pelo telefone. (...) A pressa, o improviso, a 
incapacidade de elaborar uma pauta com tanta gente em trânsito e 
sob o efeito de muita adrenalina transformaram a primeira grande 
entrevista política da Mídia Ninja num desastre diante da opinião 
pública. (...) A altíssima expectativa por uma matéria combativa, 
impactante como as tomadas de rua, e a performance de um prefeito 
famoso pela lábia fizeram da hora e meia de transmissão uma 
experiência decepcionante para quase todos os que assistiram 
(TORTURRA, 2013a).  

Outro fato importante na narrativa do início da Mídia Ninja foi a prisão do Ninja 

Filipe Peçanha. Os Ninjas paulistas se reuniriam aos cariocas no Rio, agora com três 

equipes completas, para cobrir a Jornada Mundial da Juventude, de 23 a 28 de 

julho, com os “3 milhões de jovens” do mundo inteiro que chegavam para a semana 

da visita do papa Francisco ao Brasil. Bruno fala de uma cobertura sem maiores 

incidentes, na qual estava na mesma equipe com Filipe. Havia protestos do 

“Movimento LGBT, feministas, ativistas pelo Estado laico e o uníssono de Fora 

Cabral” – estavam no Largo do Machado, Zona Sul carioca. Até que, enquanto 

Peçanha dava uma entrevista à agência de notícias britânica Reuters, estoura uma 

bomba de gás lacrimogênio e começa grande tumulto com a repressão da polícia:  

Ao vivo pelo twitcasting66, vejo a audiência disparar. Dos 900 em 
média que estavam lá pelo papa, agora tínhamos 5 mil e o número 
continuava a subir. Filipe reaparece, assume o celular e, sempre 
mais kamikaze que eu, vai atrás da caminhonete do Choque para 

                                                           
66 O twitcasting é uma ferramenta de transmissão de vídeos por streaming. Segundo 
FERREIRA (2013), possibilita fazer transmissões de imagens ao vivo através de redes 
sociais como o Facebook e o Twitter, podendo o material ser arquivado ou deletado. 
Garante interatividade, em tempo real, com comentários ou perguntas. Possibilita que o 
emissor envie “um aviso através da sua linha do tempo do Facebook ou através de um novo 
tuíte no twitter informando” que “está realizando uma transmissão ao vivo”. 
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tomar satisfações. Com escopetas voltadas para sua cabeça, aponta 
de volta o celular e diz seu bordão: “Imprensa, amigo! Tem 5 mil 
pessoas vendo você nesse momento. Cadê a identificação?” 
(TORTURRA, 2013a). 

A ousadia de Peçanha67 une-se à experiência. Torturra diz o seguinte a 

respeito do colega: “Era o principal responsável por colocar a PósTV no ar todos os 

dias. Não imagino alguém que tenha acompanhado e produzido mais horas de 

streaming no Brasil.” Na ocasião, com 25 anos, o jovem assumiu significativa 

liderança na MN68. Os policiais da caminhonete vão embora, narra Torturra, e o 

Ninja continua a fazer o mesmo com outros que reprimiam manifestantes nas 

escadarias da igreja católica que fica no Largo e... Acaba preso. 

Um estranho o puxa pelo braço para trás do cerco da polícia, 
tentando tomar seu celular. Era um policial à paisana, um P2. Filipe 
grita e pede que o filmem. Nem era preciso. Enxames de câmeras 
surgem, não vão embora nem com o spray de pimenta borrifado 
como inseticida. Em menos de um minuto ele está dentro do 
camburão, transmitindo ao vivo sua prisão, sob gritos de apoio de 
uma multidão cada vez maior. Só tenho tempo de sacar meu celular 
e tirar uma foto dele com a cara na janela da viatura. Posto em nosso 
Facebook (TORTURRA, 2013a). 

 

4.4 Projeção no Jornal Nacional e entrevista ao Roda Viva 

Segue-se o seguinte registro do referido post: “22 de julho de 2013. Urgente! 

Repórter NINJA preso pela PM carioca por transmitir a manifestação. Ele segue ao 

vivo no camburão. Espalha! 2 861 Curtir 312 Comentários 5667 

Compartilhamentos”. Um outro Ninja também é preso, ambos por “suspeita de 

incitação à violência”, sob os gritos da multidão, em frente à 9ª DP, no Largo do 

Machado, para onde Filipe havia sido levado: “Ei, polícia, libera a Mídia Ninja!”.  O 

coletivo torna-se trend topic mundial no Twitter69. Em duas horas os Ninjas são 

soltos, com a intervenção de advogados da OAB, evidenciada a falta de provas. 

                                                           
67 Em pesquisa realizada no dia 6 de abril de 2016, no Twitter, não foi possível detectar uma 
participação de Filipe Peçanha como integrante da Mídia Ninja, nem no perfil dele próprio 
(@filipestream), nem no perfil @MidiaNINJA. Já no facebook.com/midiaNINJA, a mais recente 
referência a Filipe era de 2 de junho de 2015. Mas sabemos, como demonstra a nota seguinte, que 
em setembro do mesmo ano ele ainda representava a MN. 
68 Representando, inclusive, o grupo como, por exemplo, na Bienal do Livro, em setembro de 2015, 
no Rio, onde participou de uma mesa-redonda, à qual assistimos, e que abordava o tema das 
narrativas midiáticas independentes (NMI).  

69 Lista dos assuntos mais mencionados na referida rede social, o que dá relevância internacional aos 

temas que nela são incluídos. 
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Segue-se, no artigo de Torturra (2013a) o relato sobre outro caso, também tido entre 

os que mais projetaram a MN.  

Não eram apenas os dois Ninjas que haviam sido detidos: outros oito 
manifestantes estavam lá dentro. Bruno Teles era um deles. Acusado 
de atirar um coquetel molotov nas tropas, o suposto estopim da 
repressão, ele alegava inocência. Não sabíamos se ele era ou não 
inocente. Mas não tínhamos por que confiar na versão da polícia, 
que não saía das ruas havia mais de um mês e meio. A pedido do 
advogado do rapaz, entrei na delegacia e filmei Bruno convocando 
as pessoas que enviassem à MN os eventuais registros do momento 
em que a garrafa foi atirada, ou alguma imagem que o ajudasse a 
provar sua inocência (TORTURRA, 2013a). 

Imagens divulgadas pelos Ninjas acabam provando a inocência de Teles. 

Durante a já referida reunião na UFRJ, eles são informados de que o Jornal 

Nacional, com sua emblemática liderança de audiência, noticiara o fato, utilizando as 

imagens e mencionando o grupo. A leitura do fundador da MN sobre o fato:  

A inocência de um manifestante era demonstrada em rede nacional 
por causa do jornalismo Ninja. Muitas pessoas se revoltaram ao ver a 
Globo usando nossas imagens – sentiram-se usurpadas. Mas a 
maioria só pôde comemorar: era a quebra final de uma barreira que 
afastava da massa o jornalismo independente. Para mim, um sinal de 
que as Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação eram o 
caminho certo. Capazes de soltar inocentes e constranger o poder. E 
contaminar a opinião pública. (TORTURRA, 2013a) 

Veio, então, a ocasião, “menos de uma semana depois” da consagração no 

Jornal Nacional, de Torturra e Capilé serem entrevistados no programa Roda Viva, 

que já abordamos anteriormente. Lorenzotti (2014, cap 3, pág 1) dedicou todo um 

capítulo ao fato. É fácil entender por quê. Foi uma entrevista coletiva feita por 

representantes da grande mídia brasileira, e que retratou a simpatia de uns, a 

desconfiança e oposição de outros, mas a perplexidade de todos para com os 

representantes dos jovens midialivristas não jornalistas70. Tais jovens, agora – 

“como assim?” –, estavam realizando o trabalho que antes era prerrogativa de 

repórteres, editores e fotógrafos com registro profissional. Portanto, foram feitas aos 

entrevistados as perguntas que representam as grandes dúvidas dos jornalistas – e 

das empresas jornalísticas – quanto ao “Modelo Mídia Ninja”. A entrevista durou 

uma hora e meia e, como já acenamos, ocorreu em 5 de agosto de 2013. 

                                                           
70 Bruno, sem diploma de jornalismo, vale ressaltar, atuava como jornalista mas seguia à frente de 
jovens, na sua maioria, não jornalistas. 
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Com a ancoragem de Mario Sergio Conti, participaram os 
entrevistadores Alberto Dines, o primeiro crítico de mídia brasileiro – 
trabalho que iniciou na década de 70 na Folha de S. Paulo, com o 
“Jornal dos Jornais” e prossegue no site e no programa de TV 
Observatório da Imprensa; Caio Tulio Costa, ex-ombudsman da 
Folha, Eugênio Bucci, ex-diretor da Radiobrás (Empresa Brasileira de 
Comunicação), atualmente colunista de O Estado de S. Paulo e 
revista Época; Suzana Singer, ombudsman da Folha, e Wilson 
Moherdaui, diretor da revista Telecom. Tratou-se do primeiro 
confronto entre mídia tradicional e as novas mídias do século XXI no 
país. (...) pela primeira vez, muitos ouviram a expressão massa de 
mídias, contrapondo-se à mídia de massas. E também que o objetivo 
de um coletivo de comunicação e cultura é tornar-se desnecessário71 
(LORENZOTTI, 2013, cap. 3, p.1). 

A primeira pergunta: Mídia Ninja é jornalismo? 

A gente faz, jornalismo, sim. Acho curioso que ainda haja uma 
dúvida. Dá para discutir que tipo de jornalismo fazemos, a qualidade, 
a relevância, mas o fato de ser um grupo organizado, de se colocar 
como veículo, de ter dedicação diária e transmitir informação de 
maneira mais crua, mais honesta, mais abrangente possível dentro 
de nossas limitações, é jornalismo, sim. (TORTURRA, Apud 
LORENZOTTI, 2014, cap 3, p. 1) 

Seguiu-se uma pergunta tentando descobrir do que viviam os entrevistados, 

revelando a perplexidade, por parte dos entrevistadores, de lidar com pessoas que 

não vivessem de salários fixos. Segundo a autora, as perguntas voltaram-se, na 

maioria, para o tema do financiamento, de conexões partidárias e acusações de 

parcialidade, sem foco sobre a novidade do modelo de transmissão Ninja, à exceção 

de questões colocadas por Dines e Moherdaui. Outro tema debatido foi o “modelo de 

negócios” da MN. A mídia, em crise, é “vista como modelo de negócio que deve 

gerar lucro”, responde Bruno. E continua fazendo referência a um jornalismo “pós-

industrial”72: 

Nas últimas décadas a informação foi cada vez mais sendo tratada 
como uma commoditie. A forma de migração dos jornais para a 
internet deveria pressupor outra lógica econômica, que não deve ser 

                                                           
71 A ideia era “perder o controle”, como foi aventado pelo próprio Torturra, ao contar que a marca 
Mídia Ninja era utilizada por jovens em todo o Brasil, dedicados às mais diversas causas presentes 
nas manifestações, independentemente de vinculação com ele e os ninjas pioneiros, de São Paulo ou 
do Rio. “E, longe de nos incomodar, abraçamos o carma com um slogan: Somos todos Ninjas” 
(TORTURRA, 2013a).   
72 Ao assistirmos à entrevista, observamos que Dines mostrou aos dois o exemplar da Revista de 

Jornalismo ESPM, que reproduzia o longo ensaio intitulado “Jornalismo Pós-industrial”, preparado 

pelo Tow Center for Digital Journalism da Escola de Jornalismo da Universidade Columbia 

(ANDERSON, C; BELL, E; e SHIRKLY, C., 2012), perguntando se o que estava ali se aproximava da 

proposta da MN, o que foi respondido com uma confirmação. 
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igual à analógica de um jornal (...). Ainda somos reféns de uma 
lógica de que o jornalismo ainda é necessariamente muito caro: 
muito caro é um prédio de 20 andares, um publisher que tem a 
expectativa de um crescimento alto, mas a lógica de rede, que a 
internet representa, não se torna uma nova lógica econômica dentro 
da idade da informação? É isso que estamos buscando 
(TORTURRA, Apud LORENZOTTI, 2014, cap 3, p. 12). 

 Capilé logo revela o discurso articulado e ágil com que alavancou o 

crescimento do Fora do Eixo, falando em “mídia de multidão”, sujeita a “remixes” e 

“recombinações” – os nossos grifos, abaixo, remetem a reflexões já levantadas ou a 

serem feitas nesta dissertação. 

Antes tínhamos a mídia de massa, agora temos a massa de mídias. 
Dentro dessas multidões, as pessoas vão recombinar informações e 
um dos objetivos é perder o controle. Tendo um aplicativo como o 
Twitcasting, baixar uma plataforma, um smartphone, rede 3G ou 4G, 
outro computador para bateria e muita disposição, qualquer um pode 
ser um ninja ou construir seu próprio coletivo. (CAPILÉ, apud 
Lorenzotti, 2014, cap. 3, p. 6) 

 

Ao que Bruno acrescenta: “O mais importante não é a tecnologia, hoje é 

banal, quase todos têm acesso a algo que possa fazer dessa pessoa um jornalista 

instantâneo, um comunicador público, capaz de transmitir para muita gente” 

(TORTURRA, apud Lorenzotti, 2014, cap 3, p. 6). Quanto ao questionamento sobre 

se a MN seria realmente independente, já que o FdE, seu mantenedor, disputa 

verbas de políticas públicas para a cultura, Capilé73 diz que só de 3% a 7% do 

orçamento geral do FdE é de verba pública. Segundo ele, “recurso público não é 

sinônimo de não independência” e, ainda: “é fundamental que a gente trabalhe não 

para criminalizar, mas levantar a urgência e pressionar os governos para investir”. E 

aproveita para criticar a distribuição de publicidade do governo, já que, segundo ele, 

“64% das verbas” vão para a TV aberta e, dentro dessa porcentagem, “70% para 

uma [única emissora de] TV aberta”. E arremata: “Discutir isso é interessante”. 

Torturra afirma que o grupo não pretende ser patrocinado por empresas 

privadas e que, além dos recursos públicos, há o objetivo de obter financiamento 

dos próprios usuários que se informam via Mídia Ninja. Sobre ligações partidárias do 

FdE, os entrevistados 

                                                           
73 Em pesquisa feita no Twitter, no dia 6 de abril de 2016, o perfil de Pablo Capilé o apresentava 
como “Gestor do Circuito Fora do Eixo e Vascaíno” (CAPILÉ, 2016). 
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afirmaram dialogar com o PT, com Marina Silva (Bruno Torturra é um 
dos fundadores do Rede), Jean Willys, deputado federal do PSOL, 
Jandira Feghali, deputada federal do PCdoB. “Ninguém do PSDB”?, 
perguntou o âncora. “O PSDB tem como política não dialogar com 
movimentos sociais”, respondeu Capilé, afirmando que não são 
“convidados Vips” de ninguém: “A gente se convida e se impõe com 
legitimidade, e há dez anos construindo uma lógica supersofisticada 
de meios de produção não iríamos nos ligar a entidades com crises 
de narrativa e de representatividade. Dialogamos de forma aberta 
com vários partidos”. (LORENZOTTI, 2014, cap. 3, pág, 10) 

4.5 Torturra questiona demissão de Heródoto Barbeiro 

Ao serem questionados sobre o item parcialidade, por Suzana Singer, já que 

a Mídia Ninja, declaradamente toma partido ao lado dos manifestantes, durante os 

protestos, Torturra74 proporcionou, segundo Lorenzotti, um raro momento de 

discussão dos problemas de um grande veículo – no caso a TV Cultura – dentro de 

um de seus próprios programas. Segundo ela, Bruno afirmou 

que a TV Cultura não tratou com transparência a demissão do 
jornalista Heródoto Barbeiro. “Mesmo o Roda Viva, em outros 
momentos, tem coisas sérias que acontecem quando ferem 
interesses do governo do Estado. A demissão do Heródoto foi muito 
falada e ficou constrangedor para uma TV pública. Nossa 
objetividade vem da transparência, do que pensa e como essa 
informação é produzida, a gente não esconde, transmite nossas 
entrevistas ao vivo radicalmente (LORENZOTTI, 2014, cap. 3, p. 19).  

Segundo a jornalista Elisabeth Lorenzotti, o vídeo do programa no Youtube 

teve mais de 230 mil visualizações “em poucos dias”. Ela afirma que “mal o âncora 

deu ‘adeus e até breve’, uma avalanche de denúncias contra o coletivo Fora do Eixo 

tomou conta das redes sociais, jornais e revistas – não nas emissoras de TV aberta 

(LORENZOTTI, 2014, cap. 3, p. 9)”. Diz que foi um debate raro nas áreas da cultura 

e da comunicação, envolvendo acusações de ex-integrantes, posicionamentos 

contra e a favor em jornais e revistas de grande tiragem e nos veículos chamados 

alternativos. 

                                                           
74 Bruno Torturra deixou a Mídia Ninja ainda no final de 2013 (TORTURRA, 2013b), para fundar a 
Fluxo, em São Paulo. O site do empreendimento o apresenta como uma “redação, um estúdio, um 
lugar (...) onde repórteres, cinegrafistas, fotógrafos, editores e artistas podem explorar novas 
possibilidades para o jornalismo. Na linguagem, no conteúdo e nas relações entre comunicadores e 
público (TORTURRA, 2013d)”. Ao pé da página inicial, é proposta a forma de manutenção da 
iniciativa: “O fluxo não conta com patrocinadores, financiadores ou dinheiro do estado. Para que a 
gente siga trabalhando e amplie nossa produção, contamos com sua ajuda e participação. Torne-se 
apoiador ou membro do fluxo (TORTURRA, 2013c)”. Não encontramos, em buscas na web, 
informações sobre os motivos da saída de Bruno da Mídia Ninja.    
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Terminamos aqui nosso relato sobre o início do grupo Mídia Ninja. Em mais 

um procedimento devido ao nosso recorte metodológico, optamos por não 

acompanhar desdobramentos da história do grupo após agosto de 2013. Também 

os textos dos jornalistas publicados no Observatório da Imprensa, que estudaremos 

pela teoria da Análise do Discurso francesa, vão de junho a agosto de 2013. 

Queremos retratar o impacto da ação da MN sobre o discurso dos jornalistas que 

tiveram textos publicados por meio daquele site de crítica da mídia (media 

criticismo), justamente, naquele período específico de fundação; assim, deixamos 

claro que esta dissertação não tem o escopo de produzir uma informação atualizada 

sobre o coletivo midiático que nos serve de objeto de estudo. 

4.6 (Outros) Discursos sobre o Mídia Ninja 

Neste ponto, apontaremos alguns discursos que se opõem à Mídia Ninja. O 

objetivo deste tópico não é legitimar ou deslegitimar a MN. Nossa pesquisa detêm-

se em explorar a inovação que o grupo insere na cobertura jornalística, mesmo sem 

fazer parte da mídia convencional. Especificamente, estudamos como essa inovação 

impacta a identidade e o discurso dos jornalistas. O objetivo desta parte da 

dissertação é apresentar os discursos contrários à Mídia Ninja, sem entrar na 

discussão sobre a legitimidade de um ou de outro lado desse embate, o que fugiria 

ao objetivo da nossa pesquisa. Com frequência, esses discursos envolvem o Fora 

do Eixo. 

Em nossa pesquisa, detectamos quatro discursos contrários ao coletivo 

midiático: 1) Um deles parte de artistas que se consideram prejudicados, 

economicamente e em seus direitos autorais, pelo Fora do Eixo; 4) Outro desses 

discursos questiona a “independência” dos Ninjas, palavra presente, inclusive na 

sigla que os designa, já que o FdE concorre a projetos de financiamento do governo 

a políticas públicas em comunicação; 3) a terceira dessas falas desfavoráveis à MN 

vem de jornalistas de veículos da mídia convencional contrários aos movimentos 

populares e/ou avessos às práticas de cobertura do coletivo, particularmente, no que 

se relaciona ao engajamento; 4) Por fim, o último dos discursos contra a MN que 

identificamos é o de opositores aos dois coletivos, entre os próprios ativistas e 

midialivristas, por motivos ideológicos ou, pelo menos, por discordarem com eles 

sobre o encaminhamento das lutas dos movimentos sociais. 
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Vamos ao primeiro grupo desses discursos. Nogueira (2013) afirmava em 

publicação de 2013 que “a Mídia Ninja tem uma questão de ordem para resolver e 

ela se chama Fora do Eixo”. Diz que o “o coletivo comandado por Pablo Capilé”, que 

“financia os ninjas, foi acusado pela cineasta Beatriz Seigner de uma série de 

malfeitos num post longo e indignado no Facebook". Segundo o autor – que é 

jornalista75 – a cineasta e outros profissionais da área cultural denunciam que “o 

Fora do Eixo não acha que deva pagar o artista”. Nogueira diz que a cineasta faz, 

inclusive, acusações de “trabalho escravo”. 

Abaixo, trecho do post de Beatriz, na rede social, reproduzido por Nogueira 

(2013) – e checado por nós: 

Recebi um contrato do Sesc e vi que o Fora do Eixo estava recebendo 
por aquela sessão [de exibição de seu filme, com espaço para 
debates] em meu nome e não haviam me consultado sobre aquilo. 
Assinei o contrato minutos antes da exibição e cobrei do Fora do Eixo 
aquele valor, descrito ali como sendo meu cachê, coisa que eles me 
repassaram mais de nove meses depois porque os cobrei 
publicamente (SEIGNER, apud NOGUEIRA)76. 

O autor prossegue com trechos de Beatriz que relatam: a) contatos de Pablo 

com empresa pública patrocinadora alegando filiação de artistas e ascendência – 

poder de influência – sobre o público presente aos eventos; b) consideração dos 

artistas menos como profissionais que como membros (“dutos”) da rede que constitui 

a economia não ortodoxa do grupo; c) abdicação de salários por parte de jovens que 

se dedicam inteiramente ao coletivo nas Casas Fora do Eixo; d) ausência de 

contratos nessas relações de trabalho; e) incentivo de Pablo para que estudantes 

deixem suas faculdades e se dediquem à causa do FdE. O jornalista cita ainda uma 

cantora, segundo a qual o coletivo 

desinformou a cena, desestruturou o mercado oferecendo mercadoria 
de graça, explorou a produção artística para arrecadação de verba 
pública, criou a ideia de que artista bom é artista solidário e disse para 
as bandas que a música que elas criam não vale nem o download, 
nem a execução (AIRES apud NOGUEIRA, 2013). 

Agora, tratemos da segunda vertente de discursos, ligada à manutenção do 

grupo. Quanto a essa questão, ou seja, sobre se o financiamento por meio de 

                                                           
75 Nogueira já foi citado nesta dissertação, justamente, numa crítica à forma como Pablo Capilé 
explica a economia do coletivo. 
76 Publicado em 7 de agosto de 2013, em acesso realizado no dia 31 de outubro de 2015, o post tinha 
4,7 mil curtidas, 875 comentários e 5,4 mil compartilhamentos. 
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recursos governamentais voltados a políticas públicas de comunicação condicionaria 

a independência da Mídia Ninja, por exemplo, na cobertura de eventos 

desfavoráveis ao órgão patrocinador, não nos cabe, como afirmamos acima, 

aprofundar. Vale mencionar a resposta de Capilé no programa de entrevista Roda 

Viva, da TV cultura, de que o grupo depende menos do dinheiro público do que dos 

recursos advindos dos festivais que realiza. Para o escopo de nossa pesquisa, 

basta-nos o seguinte registro: 

Segundo rumores veiculados nas redes sociais na última semana, o 
Fora do Eixo atuaria em favor do PT e seria financiado pelo governo 
federal. Pablo Capilé divulgou resposta via Facebook, dizendo 
relacionar-se não só com PT, mas também PSOL, PC do B e a Rede de 
Marina Silva. E que o FDE recebe de “alguns poucos editais públicos”, 
sendo a maioria de seus recursos oriunda de shows. No caso dos 
editais, são recursos do Ministério da Cultura, mas também da 
Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, vinculada a um governo 
do PSDB77 (SÁ, 2013).  

Segundo o autor, a secretaria confirmou, na ocasião, ao jornal Folha de S. 

Paulo, que em 2011 aprovara “um projeto para site colaborativo focado na cobertura 

de música independente”, num contrato encerrado e no qual a prestação de contas 

tinha se dado regularmente. 

Passemos terceiro feixe de discursos contrários. No caso do discurso de 

jornalistas que se opõem aos ninjas, trata-se, na verdade de uma crítica 

generalizada às narrativas midiáticas independentes (NMI), embora haja 

posicionamentos com menções literais ao grupo. Como exemplo, apresentamos 

declarações expressas em uma conversa no Facebook entre usuários, jornalistas, 

na maior parte, pelo menos – percebe-se a profissão dos interlocuores pela 

linguagem e pelo domínio do jargão profissional, entre outros indícios. Iniciada por 

um jornalista do diário O Globo, do Rio de Janeiro – cujo nome aqui omitimos, por 

respeito à privacidade, motivo pelo qual nos restringimos a apresentar apenas uma 

referência bibliográfica genérica – a conversa é riquíssima para uma análise do 

discurso dos jornalistas78. Aqui, porém, ficaremos apenas no registro dos posts do 

                                                           
77 Observamos que na entrevista do Roda Viva Capilé afirmou: “O PSDB tem como política não 
dialogar com movimentos sociais” (LORENZOTTI, 2014, cap. 3, pág. 10). 
78 Quanto a essa riqueza de material, inclusive, para estudo por meio da Análise do Discurso (AD) 
francófila, priorizada em nossa dissertação, não a utilizaremos, mesmo quando mais à frente 
analisarmos o discurso dos jornalistas. Não o faremos devido ao nosso recorte metodológico. Como 
apresentamos na Introdução, estudaremos o discurso dos jornalistas apenas nos textos publicados 
pelo site Observatório da Imprensa, à época das Manifestações. 



86 

 

jornalista que iniciou a discussão, já que nosso objetivo é expressar somente o 

discurso de oposição de jornalistas à Mídia Ninja e, por tabela, às NMI, por ela 

representada. 

Post 1: 

Deixa eu ver se entendi. Muitos manifestantes reclamam. A grande 
mídia é vendida para a ordem em vigor, deturpa os fatos e não 
expressa os anseios de quem protesta. A mídia das redes sociais, 
sim, está lado a lado, registrando tudo. Por isso, Mídia Ninja e tudo. 
E abaixo a Rede Globo. Fora O Dia, Estado, Folha etc... Pois é, né? 
A vida é dura. Na hora de tentar explicar sua participação no 
lançamento do rojão que atingiu o cinegrafista pra quem o brilhante 
Black Bloc, Fábio Raposo, resolve dar uma exclusiva, provavelmente 
orientado pelo advogado? Globo News... Mais uma vez, a imprensa 
tradicional mostra a importância do bom jornalismo. Já era estranho 
militante antiglobalização usar o Facebook para trocar ideias (tem 
algo mais capitalista ou globalizado?). Agora, descobrem a 
importância de falar com a grande mídia em situação de aperto 
(FACEBOOK, 2014).  

Post 279: 

O dia em que a Mídia Ninja sentiu na pele o que a mídia tradicional 
sofre nas manifestações. Soube que no início da manhã, na Vila 
Autódromo, uma equipe da Mídia Ninja tentou entrevistar moradores 
que se preparavam para deixar a favela rumo ao condomínio Minha 
Casa, Minha Vida da prefeitura. Ninguém queria conversar com a 
turma e chegaram a afirmar que não davam autorização para usar a 
imagem deles. Em compensação, sobraram entrevistas para a mídia 
corporativa... (FACEBOOK, 2014) 

Post 3: 

Aliás, nessa briga entre mídia tradicional e mídia alternativa, vamos 
por um pouco de pé no chão. Uma sugestão para o sindicato dos 
jornalistas. Ainda vivemos numa sociedade capitalista, por enquanto. 
Portanto, queria saber se alguém tem informações sobre: as 
publicações que, inclusive já tem redação própria, de jornais 
alternativos, impressos ou on line, cumprem a carga horária prevista 
em lei? Pagam ao menos o piso ou apenas oferecem idealismo como 
remuneração? Têm banco de horas? Carteira assinada? Adicional 
pelas coberturas de manifestações noturnas? Seguro de vida? Folga 
semanal? Férias? 13º salário? Depositam FGTS? O sindicato já 
fiscalizou essa turma? Têm editor responsável com registro 
profissional? Nesses tempos em que a gente tanto luta por direitos 
na mídia corporativa (e deve ser assim), seria importante zelar para 
que a profissão seja digna para todos... (FACEBOOK, 2014). 

                                                           
79 Vale observar que este post obteve post obteve 44 “curtidas” na referida rede social, número 
significativo em se tratando de um usuário comum. 
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Já o quarto tipo de discursos contrários à MN e ao FdE estudados por nós, 

está ligado à linha política da esquerda. Entre os ativistas opositores – mostrando a 

as divergências e oposições no conjunto dos movimentos sociais – encontramos, 

entre outros, o caso do Coletivo Passa Palavra, que assim se autodefine: 

Somos um grupo de orientação anticapitalista, independente de 
partidos e demais poderes políticos e econômicos, formado por 
colaboradores de Portugal e do Brasil, cujo intuito maior é o de 
construir um espaço comunicacional que contribua para a articulação 
e a unificação prática das lutas sociais (PASSA PALAVRA, 2009).  

As críticas retomam o que foi anotado acima por Nogueira (2013) sobre 

“trabalho escravo” nas Casas Fora do Eixo, mas, principalmente, condena a relação 

do coletivo cultural “com os financiamentos públicos e privados”, chamando-o, 

inclusive, de “coletivo-empresa”. Vale notar que tais envolvimentos soam como 

denúncia e acusação, nesse âmbito marcado pela ideia de que a ideologia de 

esquerda encarna o bem e a justiça. Assim, o Passa Palavra “chama atenção” para 

o caráter empresarial do coletivo por trás da Mídia NINJA, o Fora do 
Eixo, sua relação com os financiamentos públicos e privados, 
aspectos hierárquicos de seu funcionamento interno e a prática 
exploratória sobre a produção artística, cultural e simbólica de 
agentes mais ou menos ligados ao circuito (PASSA PALAVRA, 
2013). 

O site do Passa Palavra afirma, inclusive, que a Mídia Ninja, em seu início, 

numa determinada ocasião, dissimulou o vínculo com o coletivo de Pablo Capilé, ao 

aproximar-se dos grupos ativistas para cobrir as Manifestações: “Como quem não 

quer nada, os FdE apresentaram-se como algo diferente, como uma equipe de 

comunicação supostamente independente e, mais importante, aparentemente 

descolada da marca Fora do Eixo (PASSA PALAVRA, 2013)”. Ao mesmo tempo, diz 

que o objetivo era “angariar jovens ativistas voluntários ao novo empreendimento”. O 

texto fala sobre uma ativista (grifos nossos). 

que se apresentou como uma “agente da Mídia Ninja” e afirmou 
vagamente que havia apenas uma “parceria” com o Fora do Eixo. 
Hoje é mais do que sabido que a Mídia NINJA não mantém relação 
com o FdE, simplesmente porque ela é o FdE, um novo ramo de 
negócio do nosso já conhecido  coletivo-empresa (Passa palavra, 
2013). 

O texto que, na verdade, é a primeira parte de um artigo maior, prossegue por 

cerca de 10 páginas seguidas de 16 comentários, todos de apoio às críticas, alguns 
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muito longos, que se estendem por outras 10 páginas80 num total de mais de 43 mil 

caracteres e espaços. A segunda parte, de tamanho semelhante, é seguida de 

comentários, desta vez, alguns questionando as críticas à MN e ao FdE, que se 

prolongam por 12 páginas, totalizando 52 mil caracteres e espaços. Referimos a 

quantidade de texto para demonstrar que se trata de um verdadeiro fórum, num 

significativo esforço reflexivo dos participantes; e, sobretudo no caso do segundo 

texto, de um intenso debate. Enfim, todo esse material apresenta o peso e o 

engajamento de mais esse discurso contrário ao coletivo midiático que estamos 

estudando. 

 

 4.7 Os Ninja são nativos digitais81 

No presente tópico deste capítulo dedicado a apresentar a Mídia Ninja, 

voltamos a considerações mais conceituais pela forte relação que elas têm com o 

coletivo midiático. Não podemos deixar de lembrar o ensaio “Nativos Digitais, 

Imigrantes Digitais” (PRENSKY, 2001, p.1)82 ao observarmos a abordagem da Mídia 

Ninja por MORALES, SOUZA e ROCHA (2013), que associa o grupo à vivência 

comunicacional da interatividade e da mobilidade pelos jovens. Os nativos digitais 

“passaram a vida inteira cercados e usando computadores, vídeo games, tocadores 

de música digitais, câmeras de vídeo, telefones celulares, e todos os outros 

brinquedos e ferramentas da era digital”, afirma o acadêmico estadunidense, 

estudioso da educação e das tecnologias. De fato, é esse o perfil suposto dos 

membros do coletivo comunicacional que estamos estudando, que têm média de 

idade pouco acima dos 20 anos, como se depreende em LORENZOTTI (2013). De 

fato, os três autores do artigo Mídias Digitais e suas potencialidades nos tempos 

contemporâneos: estudo do caso ‘Mídia Ninja’ afirmam: 

Para compreender a identidade dos jovens e adolescentes, a partir da 

comunicação, faz-se necessário aproximação aos desafios criados 

pelo mundo globalizado em que, cada vez mais, a cultura da 

convergência oportuniza a configuração do conhecimento 

                                                           
80 Em corpo 12, da fonte Arial, em documento word. 
81 Este tópico é um trecho de artigo apresentado por BENITES, M., COLOMBO, C. e, MOURA, S. 
(2014). 
82 De acordo com a reflexão de Prensky (2001, p. 1) que já mencionamos na Introdução e no item 
2.5. 
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colaborativo, muitas das vezes, compartilhado através da apropriação 

dos jovens das mídias comunicacionais, principalmente, a Internet e o 

uso dos celulares, também considerados como ‘dispositivos 

móveis’(MORALES et al., 2013, p. 5).  

            É extremamente necessário o registro da juventude dos protagonistas das 

NMI, juventude que marca esse fenômeno midiático cujas consequências afetam 

toda a sociedade independentemente da idade. Tecnicamente, 

o intercâmbio das informações, textos, fotografias e outros elementos 
conversacionais, de forma constante, através dos dispositivos 
midiáticos móveis, muitas das vezes no espaço público, a partir de 
tecnologia wi-fi83, disponibiliza significativa relevância, quando se 
inserem nas redes sociais digitais. A convergência gerada através do 
uso dos smartphones, os quais impactam não somente na agilidade 
no compartilhamento das informações como também reforçam a linha 
de pensamento de Castells, quando afirma que: “agora temos uma 
pele wireless sobreposta às práticas de nossas vidas, de tal forma que 
estamos em nós mesmos e em nossas redes ao mesmo tempo” 
(MORALES et al., 2013, p. 7) 

  Não é difícil concordar que os jovens sejam os mais aptos a realizar tais 

operações e pareçam, de fato, revestidos dessa pele wireless, mencionada acima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 Segundo Landim (2012), “apesar de o termo Wi-Fi ser uma marca registrada pela Wi-Fi Alliance, a 
expressão hoje se tornou um sinônimo para a tecnologia IEEE 802.11 (Ver Lista de Abreviaturas e 
Siglas), que permite a conexão entre diversos dispositivos sem fio. Amplamente utilizado na 
atualidade, a origem do termo, diferente do que muitos acreditam, não tem um significado específico. 
A expressão Wi-Fi surgiu como uma alusão à expressão High Fidelity (Hi-Fi), utilizada pela indústria 
fonográfica na década de 50. Assim, a o termo Wi-Fi nada mais é do que a contração das palavras 
Wireless Fidelity, algo que se traduzido não representa muito bem a tecnologia em questão. (...) As 
redes Wi-Fi funcionam por meio de ondas de rádio. Elas são transmitidas por meio de um adaptador, 
o chamado “roteador”, que recebe os sinais, decodifica e os emite a partir de uma antena. Para que 
um computador ou dispositivo tenha acesso a esses sinais, é preciso que ele esteja dentro um 
determinado raio de ação, conhecido como hotspot”.  
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5 ANÁLISE DOS DISCURSOS DOS JORNALISTAS 

Neste capítulo, inicialmente, apresentaremos a Análise do Discurso (AD) de 

origem francesa, que escolhemos como nossa metodologia de investigação. Em 

seguida, procederemos a um estudo do conceito de ethos em Maingueneau (2006), 

entre outros textos do mesmo autor. Por meio dessa noção, analisaremos os artigos 

publicados no site Observatório da Imprensa sobre a Mídia Ninja (MN). Como já 

esclarecemos, nosso objetivo é registrar os discursos dos jornalistas acerca das 

Narrativas Midiáticas Independentes, representadas, no caso desta dissertação, pela 

MN. Emergiu dessa análise, como veremos, um discurso coerente com o ethos do 

jornalista definido por Cavalcanti (2006), e presente também, mesmo se 

indiretamente, em Barros Filho e Sá Martino (2003). Cavalcanti (2006) realiza um 

trabalho sobre o ethos do jornalista na linha da AD. Barros Filho e Sá Martino 

(2003), por sua vez, fazem uma elaboração do conceito de habitus, segundo Pierre 

Bourdieu, especificando-o para os jornalistas. Como veremos, o próprio 

Maingueneau (2006, p. 280) relaciona a noção de ethos com a de habitus tal como 

concebida por Bourdieu.  

        5.1 Breve apresentação da Análise do Discurso 

Passamos agora à referida apresentação da AD84. Inicialmente, 

reproduzimos, com algumas alterações, um pequeno trecho de nossa Introdução: 

Os estudos do discurso, contextualizados no surgimento das novas disciplinas da 

área da linguística, com a crítica ao estruturalismo saussureano (SAUSSURE, 1913) 

na década de 1960, têm na AD uma poderosa ferramenta para o reconhecimento da 

“opacidade” dos textos e a construção de uma “relação menos ingênua com a 

linguagem” (ORLANDI, 1999, p. 9). Articulando a psicanálise, o estruturalismo 

marxista e a própria linguística estrutural – mesmo se também criticando essas 

próprias fontes –, a Análise do Discurso revela um sujeito diferente daquele referido 

por Orlandi (1999, p. 50), como um “sujeito mestre de suas palavras”; ou daquele 

definido por  Hall (1992, pp. 27, 28 e 34) como o “sujeito cartesiano”, sujeito do 

Iluminismo, centrado e unificado, “indivíduo soberano”, “sujeito da razão e do 

conhecimento”. 

                                                           
84 Utilizaremos, para essa apresentação, trechos do artigo Cotas raciais na universidade: o discurso dos 

ministros do STF fragmentado na divulgação midiática (BENITES, M.; MOURA, S. 2012). 
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Polifonia - Na AD, a polifonia refere-se à qualidade de todo discurso estar 

tecido pelo discurso do “outro”, de toda fala estar atravessada pela fala do outro. 

Mikhail Bakhtin cunhou esse conceito a partir de sua original concepção do ser 

humano em que o outro desempenha um papel fundamental. O ser humano é 

inconcebível sem as relações que o ligam ao outro: “Só me torno consciente de mim 

mesmo, revelando-me para o outro, através do outro e com a ajuda do outro” 

(BAKHTIN apud BRANDÃO, 2004, p. 62). Para Bakhtin, o discurso nunca é 

monológico, mas sempre plurivalente e dialógico. Ao analisar textos literários de 

Dostoievski, por exemplo, mas também de literatura popular, que denomina de 

carnavalesca, Bakhtin verificou que os autores utilizam “máscaras” diferentes, 

constituindo-se, assim, textos enunciados por vozes diversas. Ele classificou tais 

textos de polifônicos e a partir dessas observações elaborou sua teoria da polifonia. 

Posteriormente, Ducrot (BRANDÃO, 2004, p. 70) aplicou-a aos estudos linguísticos.  

Heterogeneidade - Os textos midiáticos são repletos de formas que acusam a 

presença do “outro”. Com base na teoria polifônica e no dialogismo de Bakhtin, 

Authier-Revuz (1990, p. 25) indicou algumas delas. No discurso relatado indireto, o 

locutor usa suas próprias palavras para remeter a uma outra fonte. No discurso 

relatado direto, o locutor recorta as palavras do outro e as cita literalmente em bloco. 

Nas formas marcadas, o locutor inscreve no seu discurso, sem que haja interrupção 

do fio discursivo, as palavras do outro, mostrando-as, por exemplo, através de 

aspas. Em formas mais complexas, não-marcadas, a presença do outro aparece por 

meio de artifícios como a ironia, não no nível do explicitamente mostrado ou dito, 

mas no espaço do implícito, do semidesvelado, do sugerido. Essas formas não-

marcadas, presentes em todos os discursos, atestam a própria natureza da 

comunicação e são chamadas por Authier-Revuz de “heterogeneidade constitutiva 

da linguagem” (cf. BRANDÃO, 2004, pp 60 - 61). 

Interdiscurso - O interdiscurso é uma instância que envolve o discurso e tem 

sobre este uma primazia, na medida em que envolve outros discursos em relação de 

aliança, negociação ou disputa. O discurso, então, por mais poder que represente, 

nunca é completamente autônomo, independente. De acordo com Maingueneau 

(apud BRANDÃO, 2004, p. 89), “a unidade de análise pertinente não é o discurso, 

mas um espaço de trocas [o interdiscurso] entre vários discursos convenientemente 

escolhidos”. De acordo com a autora brasileira, o “interdiscurso é o espaço de 

regularidade pertinente, do qual os diversos discursos não seriam senão 
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componentes. Esses discursos teriam a sua identidade estruturada a partir da 

relação interdiscursiva e não independentemente uns dos outros” (idem, ibidem, p. 

89). 

        Descentramento do sujeito - Vem também de Authier-Revuz a “teoria do 

descentramento” do sujeito falante. Segundo essa autora, o sujeito não é uma 

entidade homogênea, exterior à língua, que dela faz uso para expressar um sentido 

do qual seria a fonte consciente. O sujeito se constitui pela interação com o outro – 

como já observara Bakhtin – e pela interação com seu próprio inconsciente 

(freudiano). Esse inconsciente, entendido como linguagem do desejo censurado, 

provoca uma cisão do sujeito. Sendo assim, ele é “dividido, clivado, cindido”. E é 

também descentrado, pois a descoberta de Freud provoca uma “ferida narcísica”: o 

eu perde sua centralidade e o homem não é mais “senhor de sua morada”, 

controlador consciente do próprio discurso (AUTHIER-REVUZ, 1990, pp. 26 - 28) 

        Assujeitamento ideológico - No livro Ideologia e aparelhos ideológicos de 

Estado (1974), Louis Althusser indica a imprensa como um dos aparelhos que 

reproduzem a ideologia, que por sua vez, perpetua as condições de produção. Na 

mesma obra ele afirma que a ideologia interpela os indivíduos como sujeitos, 

independentemente de suas vontades. E o reconhecimento dessa realidade 

inexorável ocorre quando o sujeito se insere, a si mesmo e a suas ações, em 

práticas reguladas pelos aparelhos ideológicos.  Helena Nagamine Brandão afirma 

que “essa interpelação ideológica consiste em fazer com que cada indivíduo (sem 

que ele tome consciência disso, mas, ao contrário, tenha a impressão de que é 

senhor de sua própria vontade) seja levado a ocupar seu lugar em um dos grupos ou 

classes de uma determinada formação social” (BRANDÃO apud MUSSALIM; 

BENTES, 2009, p. 135). 

         Formação discursiva - A noção de formação discursiva (FD) é uma das mais 

básicas da Análise do Discurso. Apesar de ser polêmica (ORLANDI, 1999, p. 43) e 

instável (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012, p. 242) foi de grande valia para 

AD, por ser vinculada à reflexão sobre posições ideológicas, e merece ainda ser 

lembrada. “O termo ‘formação discursiva’, após ter dominado a análise do discurso 

francófona, tem, desde os anos 80, mais dificuldade em encontrar o seu lugar (...). O 

recuo em relação a essa noção explica-se pelo interesse crescente que incide sobre 

corpora não doutrinais” afirmam, Charaudeau e Maingueneau (2012, p. 243). 

Segundo esses autores, fala-se, por exemplo, mais de FD para discursos políticos 
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ou religiosos do que para discursos publicitários ou administrativos. Os autores do 

Dicionário de Análise do Discurso afirmam que, se for definido com clareza, o 

conceito pode ainda ser produtivo. Cientes dessas ressalvas, consideramos que é a 

partir de sua inscrição em determinada formação discursiva que o sujeito fala. É a 

FD que determina o “que pode e deve ser dito” e, ainda, “é nas formações 

discursivas que se opera o ‘assujeitamento’, ‘a interpelação’ do sujeito como sujeito 

ideológico” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012, p. 243).  

Duplo esquecimento - Entendemos ainda que a aplicação da noção de FD 

muito contribuiu para a compreensão de que o sujeito mais “é falado” pelo discurso 

do que fala por meio do discurso (AUTHIER-REVUZ, 1990, p. 26). Outra 

contribuição para esse entendimento é proporcionada pela noção de “duplo 

esquecimento”, atribuída a Michel Pêcheux (ORLANDI, 2010, p. 34), referente a dois 

fenômenos discursivos que a AD afirma ocorrer com o sujeito. O esquecimento 

número 1 é aquele pelo qual o sujeito coloca-se como a fonte única do próprio 

discurso. Dessa forma ele “rejeita”, “apaga” de sua memória, qualquer influência de 

sua formação discursiva sobre o que ele fala (BRANDÃO, 2004, p. 82). Já o 

esquecimento número 2 é “parcial, semi-consciente”, também chamado de “ilusão 

referencial”. Esse esquecimento “produz em nós a impressão da realidade do 

pensamento”. Ou seja, achamos que o que pensamos e falamos reflete 

objetivamente a realidade (ORLANDI, 2010, p. 35).  

Não citaremos, necessariamente, em nosso estudo sobre os discursos dos 

jornalistas, todos os conceitos acima brevemente explicitados. Mas julgamos 

oportuno apresentar a AD, de uma forma geral, por se tratar da principal “fonte na 

qual bebemos”, o patrimônio teórico que confere o olhar com o qual, por escolha 

metodológica, desenvolvemos nossa pesquisa. São noções que flertam umas com 

as outras, umas evidenciando aspectos que outras deixaram a descoberto, e que 

impregnam todo e qualquer estudo empreendido por um analista do discurso. Tais 

noções recebem influência teórica de áreas diversas, dada a já mencionada 

interdisciplinaridade que constitui a AD. E nunca uma delas adquire estabilidade 

absoluta devido à dinamicidade dos discursos na sociedade. 

5.2 A noção de Ethos 

           O ethos é um conceito riquíssimo, investigado desde a antiguidade, já na 

Retórica, de Aristóteles – e talvez advenham daí as dificuldades em abordá-lo. No 
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quadro da Análise do Discurso, adquiriu maior profundidade nos estudos de 

Maingueneau (2006, 2008a, 2008b). Este estudioso tensiona o conceito rumo à 

valorização de um “ethos pré-discursivo”, como veremos, considerando-se, porém85, 

na esteira da doutrina aristotélica (2006, p 269). Aristóteles, por sua vez, apresenta o 

ethos como a prova mais importante da validade de um discurso, acima do logos e 

do pathos86. Nessa trilogia sobre a eficácia discursiva, o filósofo estagirita87 vincula o 

primeiro termo à virtude (aretè), o segundo à prudência (no sentido de eficácia 

intelectual do discurso – phronesis), e o terceiro, à benevolência (eunoia). É o que 

nos lembra Maingueneau (2008c) já citando um trecho sobre a alteração da verdade 

quando uma dessas três instâncias não é observada: 

Quanto aos oradores, eles nos inspiram confiança por três razões, as 
que efetivamente, à parte as demonstrações, determinam nossa 
crença: a prudência (phronesis), a virtude (areté) e a benevolência 
(eunoia). Se, de fato, os oradores alteram a verdade sobre o que 
dizem enquanto falam ou aconselham, é por causa de todas essas 
coisas de uma só vez ou de uma dentre elas: ou bem, por falta de 
prudência, eles não são razoáveis; ou, sendo razoáveis, eles calam 
suas opiniões por desonestidade; ou, prudentes e honestos, não são 
benevolentes; é por isso que podem, mesmo conhecendo o  melhor 
caminho a seguir, não o aconselhar (Retórica, apud Maingueneau, 
2008c, p. 13). 

O ethos “(...) termo emprestado da retórica antiga, designa a imagem de si 

que o locutor constrói em seu discurso para exercer uma influência sobre seu 

alocutário” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012, p. 220). O nosso negrito 

evidencia a construção discursiva (durante o discurso) do ethos. Essa conceituação, 

entretanto, é tensionada por Maingueneau no sentido de considerar também um 

ethos pré-discursivo (MAINGUENEAU, 2006, 267 – 270).  

Outro tensionamento que Dominique Maingueneau produz quanto ao 

conceito tradicional de ethos é visando a ampliá-lo da oralidade, à qual se restringia 

Aristóteles, para o discurso escrito. E ele o faz em diversos textos. Aqui 

mencionamos apenas Novas Tendências em Análise do Discurso (1997, p. 46). A 

esse propósito, em Cenas da Enunciação (2008, p. 64), o autor contemporâneo 

                                                           
85 Aristóteles referia-se a um ethos construído apenas no/pelo/durante o discurso. 
86 Ver Eggs (2008, p. 36). 

87 Nossas citações de Aristóteles são tiradas da Retórica, que mencionaremos a partir de 
Maingueneau (2006 e 2008). 
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menciona o termo “tom” que teria “a vantagem de valer tanto para o escrito quanto 

para o oral”.  

Mas vale a pena aprofundar os motivos pelos quais o analista do discurso 

advoga pela a investigação do ethos pré-discursivo.  

O ethos está crucialmente ligado ao ato de enunciação, mas não 
podemos ignorar que o público constrói também 
representações do ethos do enunciador antes mesmo de ele 
começar a falar.  Faz-se, assim, necessário distinguir entre ethos 
discursivo e ethos pré-discursivo (ou prévio). Apenas o primeiro, 
como vimos, corresponde à definição de Aristóteles. A distinção pré-
discursivo/discursivo, deve, contudo, levar em conta a diversidade de 
tipos, de gêneros do discurso e de posicionamentos (...).  De 
qualquer modo, mesmo que o destinatário nada saiba antes do ethos 
do locutor, o simples fato de um texto estar ligado a um dado 
gênero do discurso ou a um certo posicionamento ideológico 
induz expectativas no tocante ao ethos (MAINGUENEAU, 2006, p. 
269). 

Além de evidenciar um ethos existente antes do ato da fala (ou da 

produção/recepção da escrita), o que negritamos acima aproxima a reflexão na 

direção do estudo que queremos realizar acerca dos jornalistas e seus discursos, 

todos indissociáveis, é claro, do aspecto ideológico. Mas Maingueneau (2006, p 268) 

fala ainda de uma divisão do próprio ethos discursivo (construído durante o discurso) 

em ethos dito (por afirmações) e mostrado. O mostrado estaria presente, por 

exemplo, no “ritmo” e “na entonação, calorosa ou severa”, diz ele, citando Ducrot. Os 

ethos mostrado e pré-discursivo teriam relação com “estereótipos ligados a mundos 

éticos” (p. 270). Todas essas concepções, tomadas em conjunto, resultariam num 

ethos efetivo.   

Maingueneau (1997, p. 68) menciona ainda a distinção entre o ethos que o 

locutor, “em sua enunciação, pretende que seja elaborado por seus destinatários e 

aquele que eles querem efetivamente elaborar, em função de sua identidade ou das 

situações em que se encontram”. Distinção essa que, em A propósito do ethos 

(2008d), ele parece definir com as expressões ethos visado e ethos produzido.  

O ethos visado não é necessariamente o ethos produzido. Um 

professor que queira passar uma imagem de sério pode ser 

percebido como monótono; um político que queira suscitar a imagem 

de um indivíduo aberto e simpático pode ser percebido como um 

demagogo. Os fracassos em matéria de ethos são moeda corrente 

(MAINGUENEAU, 2008d, p.16). 
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Antes, porém, de continuarmos com os estudos do discurso sobre o 

conceito, vale a pena pesquisar definições mais divulgadas do ethos, como as dos 

dicionários, bem como sua abordagem em estudos de outras áreas do 

conhecimento, da medicina e do direito, por exemplo. O dicionário Houaiss oferece 

os verbetes éthos e êthos.  Éthos é apresentado como “conjunto dos costumes e 

hábitos fundamentais, no âmbito do comportamento (instituições, afazeres etc) e da 

cultura (valores, ideias ou crenças), características de uma determinada 

coletividade, época ou região” (HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 846).  

No sentido antropológico, o dicionarista afirma que éthos é a “reunião de 

traços psicossociais que definem a identidade de uma determinada cultura”. E 

aponta também uma definição, justamente, como a “parte da retórica clássica que 

estuda os costumes sociais”. Já êthos é definido como “caráter pessoal; padrão de 

disposições morais, afetivas, comportamentais e intelectivas de um indivíduo” 

(HOUAISS; VILLAR, 2009, p. 847) 

Interessante perceber também que o termo aparece na definição etimológica 

da palavra “ética”, como o faz o site Dicionário Etimológico: 

Do grego ethos, que significa “caráter”, “costume” ou “modo de ser”. O 
sentido da palavra ética, na realidade, se inspirou na expressão ethike 
philosophia, que significa “filosofia moral” ou “filosofia do modo de ser”. 
Os romanos traduziram o ethos grego, para o latim mos (ou no plural 
mores), que quer dizer “costume”, de onde vem a palavra “moral”. 
Tanto ethos (caráter) como mos (costume) indicam um tipo de 
comportamento propriamente humano que não é natural: o homem 
não nasce com ele como se fosse um instinto; mas que é adquirido ou 
conquistado por hábito. Portanto, ética e moral, pela própria 
etimologia, dizem respeito a uma realidade humana que é construída 
histórica e socialmente a partir de relações coletivas dos seres 
humanos nas sociedades onde nascem e vivem (DICIONÁRIO 
ETIMOLÓGICO, 2016).  

Já Pacios et al (2010), num artigo sobre sites de medicina, afirmam que 

“ética” tem sua origem a partir de ethos, que refere-se a usos e costumes de um 

grupo, e éthos, que significa moradia. Os autores afirmam que tanto considerada de 

uma quanto de outra origem, a etimologia de “ética” converge no sentido da conduta 

humana. Gontijo (2006), na Revista do Curso de Direito da Faculdade da Serra 

Gaúcha, de Caxias do Sul (RS), lembra que o adjetivo 'ethike', originara-se do 

substantivo 'ethos',  
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que constitui uma transliteração de dois vocábulos gregos: éthos 
(com eta inicial – hqoV) e êthos (com epsilom inicial – eqoV). Éthos 
com eta inicial designa, em primeiro lugar, a morada dos homens e 
dos animais. É o éthos como morada que dá origem à significação do 
éthos como costume, estilo de vida e ação. A metáfora contém a 
ideia de que o espaço do mundo torna-se habitável pelo homem por 
meio de seu éthos. Isto é, mais do que habitar a physis, a natureza, o 
homem habita o seu éthos: pois, diferentemente da physis, o éthos, 
como espaço construído e incessantemente reconstruído – e tecido 
pelo logos – é o seu abrigo protetor mais próprio (GONTIJO, 2006). 

 

Segundo ele, o termo latino mos, de “moral”, foi usado, provavelmente por 

Cícero, para traduzir, justamente, o vocábulo ethos. “Designando originariamente a 

morada dos homens e dos animais, amplia gradualmente seu significado para 

denotar, do ponto de vista coletivo, os costumes, e de um ponto de vista individual, o 

modo de ser – o caráter (GONTIJO, 2006)” 

Consideramos válidas as reflexões e definições apresentadas acima, 

inclusive, para dar uma mostra da amplidão do interesse que suscita o ethos, não 

apenas em outras áreas do conhecimento que não a linguística e a das ciências 

sociais, às quais estamos diretamente ligados. Vemos esse interesse chegando ao 

nível de vulgarização a ponto de haver menção com verbete exclusivo num dos 

dicionários mais populares do Brasil. Também as suas relações com a palavra 

“ética”, essa, sobretudo, presente no vocabulário de um número ainda mais amplo 

de brasileiros, são reveladoras e instigantes. 

É o caso dos termos gregos que originaram a palavra “ética”, presentes 

tanto em dicionários na web como em artigos acadêmicos, palavras quase 

homônimas (êthos e éthos), significando de um lado, “usos” e “costumes”, e, de 

outro, “moradia”, “habitação”. Embora não coincida com a definição de Houaiss e 

Villar (2009), localizamos a referência de éthos como moradia também em Pena 

(2004), atribuída ao renomado filósofo jesuíta Henrique Cláudio de Lima Vaz88. A 

metáfora de encontrarmos em nossas ações habituais a proteção de uma “morada” 

é rica em reflexões também para as pesquisas sobre linguagem e discurso.  

É de nossa morada que partimos para o mundo, a cada dia, para conquistar 

o sustento. É também a partir de um certo ethos/éthos, feito de usos e costumes 

                                                           
88 http://www.padrevaz.com.br/ e https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_Cl%C3%A1udio_de_Lima_Vaz, 

acessos em 19/02/16 

http://www.padrevaz.com.br/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Henrique_Cl%C3%A1udio_de_Lima_Vaz


98 

 

com os quais nos habituamos, e nos quais metaforicamente habitamos, dentro dos 

quais nos sentimos seguros – ou não – que nos lançamos a falar, que lançamos 

nossos discursos. Isso se percebe sobretudo se considerarmos a reflexão de Austin 

em Quando dizer é fazer (1962/1975), que nunca é demais recordar:  

(...) Um de nossos exemplos era o proferimento “Aceito” (esta mulher 
como minha legítima esposa...), quando proferido no decurso de uma 
cerimônia de casamento. Aqui devemos assinalar que ao dizer esta 
palavra estamos fazendo algo, a saber, estamos nos casando e não 
relatando algo, a saber o fato de nos estarmos casando (AUSTIN, 
1975, p. 29).  

CHARAUDEAU; MAINGUENEAU (2012, p. 72) lembram justamente que no 

centro da reflexão austiniana está a descoberta dos “enunciados performativos, que 

têm a propriedade de poder e, em certas condições, realizar o ato que eles denotam, 

isto é, ‘fazer’ qualquer coisa pelo simples fato do ‘dizer’ (...)”. Feita essa reflexão que 

confirma a força de ação presente na fala, o que para o estudioso da AD não é 

novidade, mas que constitui uma convicção epistemológica indispensável, voltamos 

ao ethos como prova aristotélica da eficácia do discurso.                           

Como já dissemos, na Retórica, Aristóteles fala de um ethos estritamente 

discursivo, no qual a confiança do público é inspirada pelo orador no ato da fala: “É 

preciso que essa confiança seja o efeito do discurso, não daquilo que se pensa de 

antemão sobre o caráter do orador (Retórica, apud Maingueneau, 2006, p. 267)”. 

Também Ducrot (Apud CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012) fala de um ethos 

ligado ao locutor “L”, que, na sua teoria polifônica, é um “ser do discurso”, e não o 

sujeito empírico. É o que nos explicam os autores do Dicionário de Análise do 

Discurso. 

(...) é localizando-se na fonte da enunciação que o locutor ‘se vê 
travestido de certos caracteres que, em consequência, tornam essa 
enunciação aceitável ou indesejável’ (1984, 201). Ducrot insiste na 
centralidade da enunciação na elaboração de uma imagem de si, 
posto que as modalidades de seu dizer permitem conhecer bem 
melhor o locutor do que aquilo que ele pode afirmar sobre si mesmo. 
A noção de ethos herdada de Aristóteles é desenvolvida por Ducrot 
no âmbito de uma teoria da polifonia (CHARAUDEAU; 
MAINGUENEAU, 2012, p. 220). 

 

No entanto, numa pesquisa de mestrado, sob o viés da AD francesa, voltada 

a registrar os discursos dos jornalistas impactados em sua profissão pelas Novas 
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Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTICs), interessa-nos também o que 

Maingueneau chama de ethos pré-discursivo. Como o nome antecipa, trata-se de 

um ethos construído antes da tomada da palavra pelo locutor, antes do início do 

discurso. No caso, trata-se de um ethos já presente no imaginário do público, sobre 

o que viria a ser o caráter de um jornalista. Que jornalista é esse que construirá um 

discurso, na pesquisa em questão, sobre as Narrativas Midiáticas Independentes 

(NMI)? 

Neste ponto ele recorre a Roland Barthes para dizer – em grifos nossos, 

evidenciamos o que remeteria a elementos “extradiscursivos” – que a prova por 

meio do ethos mobiliza 

(...) tudo aquilo que, na enunciação discursiva, contribui para 
transmitir uma imagem do orador endereçada ao auditório. O tom de 
voz, o ritmo da fala, a escolha de palavras e de argumentos, os 
gestos, as expressões faciais, o olhar, a postura, a atitude etc. 
constituem indícios, elocutórios e oratórios, em termos de vestes e 
em termos simbólicos, mediante os quais o orador dá de si uma 
imagem psicológica e sociológica (BARTHES, apud 
MAINGUENEAU, 2006, p. 268). 

Maingueneau (2006, p. 269) prossegue, como ele mesmo diz “na esteira da 

Retórica de Aristóteles”, sustentando as teses de que o ethos: “é uma noção 

discursiva”; “está intrinsecamente ligado a um processo interativo de influência sobre 

o outro”; e que – frisamos o tensionamento na direção do “extradiscursivo” e “pré-

discursivo” – o ethos “é uma noção híbrida (sociodicursiva)” – grifo nosso. É neste 

ponto que ele menciona “múltiplas dificuldades” que envolvem o conceito, 

relacionando-as aos “desenvolvimentos históricos” e às “interpretações que hoje [o 

ethos] recebe”. Ao longo de nossas investigações percebemos o esforço de 

Maingueneau no sentido de considerar a porosidade entre as concepções do ethos 

estritamente discursivas e as que incluem as influências extradiscursivas. 

Em A propósito do Ethos (2008d), essa porosidade é esmiuçada quando o 

autor a apresenta por meio de oposições – não necessariamente estruturalistas: 

“ethos mais ou menos carnal, concreto, ou mais ou menos ‘abstrato’”; “mais ou 

menos saliente, manifesto, singular vs coletivo, partilhado, implícito e visível”. Neste 

ponto, ele cita C. Kerbrat Orechioni para frisar o aspecto coletivo e partilhado do 

ethos, o que apoia nossa investigação na busca de registros do ethos e do discurso 

comunitário/individual do/dos jornalistas/s: 
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(...) È muito razoável supor que os diferentes comportamentos de 
uma mesma comunidade obedecem a uma certa coerência profunda 
e, então, esperar que sua descrição sistemática permita distinguir o 
“perfil comunicativo”, ou ethos, dessa comunidade (ou seja, a sua 
maneira de se comportar e de se apresentar nas interações – mais 
ou menos caloroso ou frio, próximo ou distante, modesto ou 
imodesto, “sem constrangimentos” ou respeitoso do território alheio, 
suscetível ou indiferente à ofensa etc) (KERBAT ORECHIONI, C, 
apud Maingueneau 2008c, p. 16). 

 
Como exemplo da pertinência da noção de ethos para as pesquisas na área 

da comunicação lembramos Maingueneau (2008c, p. 11), comentando a grande 

repercussão que o conceito alcançara no meio acadêmico: “Parece claro que esse 

interesse crescente pelo ethos está ligado a uma evolução das condições do 

exercício da palavra publicamente proferida, particularmente com a pressão das 

mídias audiovisuais e da publicidade”. 

Já em Análise de Textos de Comunicação (2011), o autor mostra como o 

ethos serve também a estudos sobre textos jornalísticos, ao analisar uma crítica de 

cinema no jornal francês Liberatión, que reproduzimos a seguir.  

(...) LOULOU GRAFFITI. Filme francês de Christian Lejalé. Comédia. 
Noite de terça-feira. Amanhã não há aula e os pimpolhos exigem sua 
dose extra de televisão, após o que vão para a cama, combinado. E 
aí, cruel dilema, vai ser preciso escolher entre Loulou Grafifiti e Olha 
quem está falando. Confrontado ao insuportável bebê que conta sua 
vida no ventre da mãe (Olha quem está falando), Loulou Graffiti dá o 
seu recado. O primeiro longa-metragem de Christian Lejalé conta as 
aventuras delirantes de Loulou, garoto de rua debochado (Jean 
Reno), um assaltante bastante legal. À semelhança de seu título, o 
filme é um pouco bagunçado e vai alternando as travessuras 
bobocas do trio infernal e os  momentos calmos e em que 
otransparece  a ternura desses pobres coitados de coração de ouro. 
Dito isso, no atual universo padronizado das ficções da TV, o filme 
apresenta certa elegância (LIBERATIÓN apud MAINGUENEAU, 
2011, p. 101). 

Chamou nossa atenção o registro de uma habilidade da qual os jornalistas 

se orgulham e, como tal vai integrar, com outras, um ethos mais ou menos 

generalizado da categoria, especialmente, no jornalismo cultural: “O fiador que 

transparece numa enunciação como essa é o de um indivíduo descontraído, 

inconstante, sem tabus, que sabe circular entre os mais diversos registros”. 

Maingueneau afirma que esse discurso é “um meio-termo entre o respeito aos 

contratos genéricos (prova de ‘seriedade’) e a encenação de registros verbais 

‘marginais’”. Ele frisa que se trata de “um posicionamento um tanto irônico, que 
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consiste em mostrar que o enunciador assume – e simultaneamente não assume – 

uma dada posição, que está a par dos códigos dominantes e que pactua com 

empregos ‘outros’, não se fixando em nenhum dos polos”. E conclui que se trata de 

uma estratégia, ligada à necessidade de ganhar a adesão de vários tipos de leitor, 

“uma mobilidade que facilita a incorporação de um público heterogêneo” 89. 

 

5.2.1 Maingueneau e Bourdieu: ethos, habitus e incorporação 

Em nota de pé de página, esclarecemos alguns conceitos da AD que 

negritamos acima, porém, quanto à incorporação, porém, é válido desenvolvê-la 

mais profundamente, primeiro, por tratar-se de um constante esforço dos estudos do 

discurso e, notadamente, de Maingueneau; e, depois, também por tê-la observado 

nos textos do Observatório da Imprensa, como veremos mais adiante. Trata-se de 

evidenciar a materialidade e a historicidade discursivas, que têm particular 

relevância no estudo do ethos. O analista do discurso sempre menciona, acerca do 

ethos, que esse conceito está associado a um “caráter” e a uma “corporalidade” 

(1998, p. 60), “a uma maneira de ser que é também uma maneira de dizer”, 

referindo-se também ao “tom”, de que já falamos (2008a, p. 53).  

(...) As “ideias” são apresentadas através de uma maneira de dizer 
que é também uma maneira de ser, associada a representações e 
normas de disciplina do corpo (...) o enunciador é percebido através 
de um “tom” que implica certa determinação de seu próprio corpo, à 
medida do mundo que ele instaura em seu discurso. A legitimação do 
enunciado não passa somente pela articulação de proposições, ela é 
habitada pela evidência de uma corporalidade que se dá no próprio 
movimento da leitura (2008a, p. 53). 

A menção à corporalidade nos é muito útil também porque servirá com um 

dos elos entre as teorias de Maingueneau e Bourdieu. E o trecho abaixo favorece a 

ligação entre os dois autores porque o analista do discurso fala “de um conjunto de 

                                                           
89 Fiador: “instância subjetiva” que afiança o que é dito, cujo “caráter e corporalidade” provêm “de um 
conjunto difuso de representações sociais valorizadas ou desvalorizadas”, uma representação do 
“corpo do enunciador” mas que não é “evidentemente do autor efetivo”(2011, p. 98-99); ou “entidade 
coletiva (os sábios, os homens da lei...), que, por sua vez, representam entidades abstratas (a 
ciência, a lei...), cujos poderes se considera que cada membro [de uma comunidade] assume quando 
assume a palavra” (MAINGUENEAU, 2008, p. 69).Contrato genérico: para a Análise do Discurso, o 
contrato de comunicação prevê que os “participantes de uma enunciação devem aceitar os princípios 
que tornam possível a troca e um certo número de regras que a controlam” (MAINGUENEAU, 1998, 
p. 35). No caso, são respeitados o contrato do gênero crítica de cinema, mas também os de um relato 
numa conversa informal com o leitor, além dos registros que estão no contrato de 
comunicação/negociações entre adultos e crianças.  
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esquemas que definem para um dado sujeito, pela maneira de controlar seu corpo, 

de habitá-lo, uma forma específica de se inscrever no mundo”. Em nosso entender, 

a presença do verbo “habitar”, que grifamos propositalmente, indica a porosidade, 

que já temos anunciado, entre o ethos e a noção bourdieusiana de habitus. No 

referido trecho, Maingueneau define o conceito de incorporação, apontando três 

registros segundo os quais ela opera (negritos nossos): 

(...)Falamos de incorporação para designar a ação do ethos 
sobre o coenunciador. Jogando com a etimologia, podemos ver 
como essa “incorporação” opera em três registros indissociáveis: a 
enunciação leva o coenunciador a conferir um ethos ao seu fiador;  
o coenunciador incorpora, assimila, desse modo, um conjunto de 
esquemas que definem para um dado sujeito, pela maneira de 
controlar seu corpo, de habitá-lo, uma forma específica de se 
inscrever no mundo; essas duas primeiras incorporações permitem 
a constituição de um corpo, o da comunidade imaginária dos que 
comungam na adesão do mesmo discurso (MAINGUENEAU, 
2011, p. 99). 

Vale alertar para a menção, por três vezes, do “coenunciador”, ou seja, o 

receptor da mensagem, do discurso: o público, o destinatário, o qual tanto relevo 

tem na constituição do ethos, que Maingueneau atribui a ele a condição de 

coenunciador, aquele que “enuncia com” o emissor. E enfatizamos ainda o final do 

trecho que apresenta “a comunidade imaginária dos que comungam na adesão ao 

mesmo discurso”, que seria a comunidade formada pelo autor do discurso e seus 

coenunciadores. E a reflexão se aprofunda, se pensarmos que o discurso suscita 

(...) a adesão do leitor por meio de uma maneira de dizer que é 
também uma maneira de ser. Tomado pela leitura em um ethos 
envolvente e invisível, participa-se do mundo configurado pela 
enunciação, acede-se a uma identidade de certa forma 
encarnada. O poder de persuasão de um discurso decorre em 
parte do fato de que ele leva o destinatário a identificar-se com o 
movimento de um corpo, por mais esquemático que seja, investido 
de valores historicamente especificados (MAINGUENEAU, 2008a, 
p. 72, negritos nossos).  

Maingueneau parece se repetir por vezes. Na verdade, ele volta a 

elaborações e noções já apresentadas, para aprofundá-las. Mas o faz também com 

a intenção, cremos, de divulgá-las e repeti-las, para que seus leitores possam retê-

las. É o que entendemos ocorrer, particularmente, no caso do ethos, cujo maior 

obstáculo para compreensão seria o de apresentar-se como uma noção “muito 

intuitiva” (2008d, p. 12). O trecho abaixo repete, portanto, palavras como 

“corporalidade”, “caráter”, ou expressões como “representações sociais valorizadas 
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ou desvalorizadas”. Mas não se trata de uma redundância. Elas se articulam de 

forma diferenciada a cada vez, e, neste caso, apresentam as ideias de “disciplina do 

corpo” – que vai flertar com o habitus de Bourdieu – e de “estereótipos que circulam 

nos domínios [midiáticos] mais diversos”.  

O ethos implica, com efeito, uma disciplina do corpo, apreendido 
por intermédio de um comportamento global. O caráter e a 
corporalidade do fiador provêm de um conjunto difuso de 
representações sociais valorizadas ou desvalorizadas, sobre às 
quais se apoia a enunciação que, por sua vez, pode confirmá-las ou 
modificá-las. Esses estereótipos culturais circulam nos domínios 
mais diversos: literatura, fotos, cinema, publicidade etc 
(MAINGUENEAU, 2011, P. 99, negritos nossos) 

E, acrescentando, que poderíamos incluir o “domínio” jornalismo antes do 

“etc” da citação acima, passamos agora a ilustrar essa teoria da corporalidade do 

ethos, aplicada à figura do jornalista. É, acreditamos, em cima dessa corporalidade 

que os destinatários (coenunciadores) que aderem ao(s) discurso(s) do(s) 

jornalista(s) irão operar uma incorporação. É esse “corpo” do jornalista, ou dos 

jornalistas que os coenunciadores irão incorporar. Trata-se de um exercício de 

imaginação que, porém, tem toda uma concretude a qual, cremos, encontrará eco 

na visão generalizada que se tem (ethos que se constrói) sobre o que vem a ser o 

“sujeito jornalista”. Tentaremos evidenciar, assim, o que se entende por expressões 

que vimos acima como “disciplina do corpo”, “movimento do corpo” e, “controlar o 

corpo, habitá-lo [como] uma forma específica de se inscrever no mundo”. 

Vejamos: repórteres de TV, com microfone na mão, em plano americano; 

apresentadores de noticiários, sentados com bancada e notebooks à frente – hoje já 

aparecem de pé por trás de bancadas altas, segurando tablets, e movimentando-se 

à vontade no estúdio em frente às câmeras; ou em movimento numa interação 

criativa com o tema da reportagem, lançando mão de zoons e movimentos de 

câmera até chegar ao plano americano para transmitir a parte restante da sua fala (a 

cabeça, tecnicamente falando).  

E ainda: o movimento de correria de jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas a 

flagrar situações ou personagens/personalidades em situações midiáticas 

impactantes; repórteres cercando e apontando microfones para autoridades sob o 

disparo de flashes; a disposição espacial e a movimentação de jornalistas em 

entrevistas coletivas; o repórter fazendo anotações diante de um entrevistado; o 
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entrevistador diante de uma personalidade, ambos sentados frente à frente; a 

jaqueta90 com muitos bolsos, por cima da blusa, mais comumente usada por 

fotógrafos. 

Neste ponto, nossa reflexão já se encontra amadurecida para falar sobre a 

ligação entre o ethos em Maingueneau e o habitus em Bourdieu. Abordagem da 

noção de habitus por Barros Filho e Sá Martino (2003) vai nos ajudar a captar o 

ethos do jornalista. Mas como quem inicia um plano inclinado, estudaremos antes 

outra referência do analista do discurso ao sociólogo da “teoria das práticas”, 

justamente no que se refere à noção de incorporação (negritos nossos): 

O relacionamento entre o ethos e as práticas de linguagem pode 
igualmente encontrar eco nos trabalhos de P. Bourdieu sobre o uso 
da linguagem comum. Para Bourdieu, o exercício da linguagem 
também deve ser pensado como “uma técnica do corpo, sendo 
a competência propriamente linguística, e a fonológica em 
especial, uma dimensão da héxis corporal, onde esse expressa 
toda a relação com o mundo social’91. (...) A AD frequentemente 
recorreu à noção althusseriana de “assujeitamento” para 
designar a identificação de um sujeito a uma formação discursiva, 
mas ela pouco explicita o funcionamento deste processo. Se o 
discurso pode “assujeitar” é porque, com toda verossimilhança, 
sua enunciação está ligada de forma crucial a esta possibilidade; a 
noção de “incorporação” parece ir ao encontro de uma melhor 
compreensão deste fenômeno (MAINGUENEAU, 1997, p. 49). 

 

Preciosa nos é a introdução do livro O habitus na comunicação. Nela, os 

autores Barros Filho e Sá Martino (2003, p. 28) falam da trajetória de Pierre 

Bourdieu. Dizem que o conceito de habitus, denunciando “a dimensão incorporada 

de qualquer dominação, defende tese emancipatória que não se limita à ação 

coletiva, mas que se estende à ação sobre si mesmo”. Pelas constantes leituras de 

Maingueneau, temos percebido que “a dimensão incorporada” está presente no 

ethos de “dominadores e dominados”, categorias também atribuídas pelos autores 

brasileiros ao sociólogo francês (Idem, p. 11). Ao mencionarem a insistência dele 

“com a incorporação de um saber prático” (Idem, p.30), eles apontam, entendemos 

assim, para o que estamos tratando como “ethos do jornalista”, mediante sua 

formação a partir das práticas profissionais diárias, um “saber prático”, portanto. 

                                                           
90 As vestimentas, como vimos ao falar de corporalidade, a compõe e, consequentemente, também 
contribuem na constituição do ethos (BARTHES, apud MAINGUENEAU, 2006, p. 268). 
91 Maingueneau (1997) cita “L’économie de échanges linguistiques”, in Langue française, nº 34, 1977.  
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Faz-se necessário, porém, antes de prosseguirmos com as reflexões sobre 

Bourdieu, citarmos o momento em que Maingueneau (2006) enxerga a ligação entre 

ethos e habitus. Já o faz, inicialmente, em nota à página 266, a qual começa dizendo 

que o conceito “está ainda longe de estabilizar-se”. Ao mencionar que Max Weber 

também fala de ethos em A Ética protestante e o espírito do capitalismo “sem, no 

entanto, lhe dar definição precisa” como “interiorização de normas de vida”, o 

analista do discurso acrescenta: “também o encontramos em Pierre Bourdieu, com 

um sentido próximo a esse”. Mais à frente, afirma que “o ethos parece indissociável 

de uma ‘arte de viver’, de uma ‘maneira global de agir’, daquilo que o sociólogo 

Pierre Bourdieu denomina de habitus. É assim que o estudioso da AD introduz o 

seguinte trecho de Le sens pratique: 

Os condicionamentos associados a uma classe particular de 
condições de existência produzem habitus, sistemas de disposições 
duradouras e transponíveis [...], princípios geradores e organizadores 
de práticas e representações que podem ser objetivamente 
adaptados à sua meta sem supor o desígnio consciente de fins e o 
domínio proposital das operações necessárias para atingi-los 
(BOURDIEU, apud MAINGUENEAU, 2006, p. 280). 

E, após lembrar o trecho que já citamos sobre “héxis corporal” e também as 

considerações de Bourdieu à rejeição das classes populares pelas “afetações” e 

“fricotes” das classes dominantes, Maingueneau cita também: 

O corpo acredita no que está desempenhando... ele não representa o 
papel que está desempenhando, não memoriza o passado, ele age o 
passado, assim anulado enquanto tal, revive-o. O que é aprendido 
pelo corpo não é algo que se tem, como um saber que é possível 
manter diante de si, mas algo que se é (BOURDIEU, apud 
MAINGUENEAU, 2006, p. 281). 

 

5.2.2 Repetição socializante e habitus jornalístico 

Repetir repetir – até ficar diferente. 

                                                                                  Repetir é um dom do estilo. 

(Manoel de Barros) 

Prosseguimos com a clareza de que, para nossa intenção de atuarmos 

como analistas do discurso, nos é suficiente – e prudente – recorrermos aos 

competentes comentadores de Bourdieu já citados, além do próprio Maingueneau 

que nos dá o respaldo para o intercâmbio da AD com a “teoria da ação” ou da 

“economia das práticas”, elaborada pelo sociólogo. Aprofundaremos, assim, a 
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definição bourdiesiana de habitus, que tem entre suas linhas precursoras a doutrina 

aristotélica sobre o hábito. No trecho abaixo, muito nos serve, para estudarmos a 

formação do habitus jornalístico, a ideia de repetição de modelos em ininterruptas 

experiências sensoriais. 

O hábito aristotélico é um saber aprendido, observado e 
experimentando sensorialmente. É injustificável o uso do termo 
“hábito” para referência a saberes inatos. O habitual aqui põe ênfase 
sobre a singularidade de trajetória de cada indivíduo no meio social a 
que pertence, isto é, sobre o caráter único de cada espetáculo 
perceptivo, sobre a constatação repetida de modelos em múltiplas 
experiências sensoriais (BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003, p. 
63). 

Os autores brasileiros sustentam que os procedimentos de produção 

jornalística são para os próprios jornalistas uma rotina de repetições que 

caracterizam uma intensa socialização. A pressa exigida no cotidiano do trabalho, 

confere particularidades diferenciais com relação a outras profissões, mesmo se o 

sistema produtivo de todos os ofícios sofre a necessidade da velocidade92.  

O ritmo alucinado dessa produção permite e enseja a rápida 
definição de um repertório de possibilidades que, nunca sendo 
absolutamente rígido, favorece a reprodução, nem sempre 
percebida, de um saber prático aparentemente eficaz. Num ofício em 
que a luta contra o tempo é regra de sobrevivência, qualquer 
princípio de economia da ação, isto é, de tempo de execução, é bem-
vindo. A periodicidade, definidora do fazer jornalístico, possibilita, 
favorece e até exige antecipações que possam se objetivar numa 
redução consciente de nexos causais e numa definição de 
estratégias com fins deliberados (BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 
2003, p. 110). 

Lembramos agora de quando levantamos, na Introdução, a hipótese de que 

“o discurso dos jornalistas acerca das narrativas independentes é um discurso de 

demarcação de território da categoria, mas também de autocrítica (...)”. Foi grande a 

nossa surpresa ao perceber que os comentadores de Bourdieu veem uma relação 

de reforço mútuo entre os dois aspectos que aqui mencionamos em itálico e que, 

aliás, na nossa Introdução, colocamos como contraditórios (“mas também”): “O 

jornalismo é pródigo em autocríticas e indicações de procedimentos na mesma 

medida em que se protege de ataques e críticas externas” (BARROS FILHO; SÁ 

MARTINO, 2003, p. 112). 

                                                           
92 E, assim, quando falamos em velocidade, lembramos do jornalismo como atividade por excelência 

inserida no aparato tecnológico construído em toda a história da humanidade de que fala Trivinho 
(2007), a que nos referimos no capítulo 1. 
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Segundo eles, a autocrítica assegura uma “impressão” de autonomia e de 

liberdade de ação aos jornalistas, evitando o debate sobre as próprias estruturas do 

campo93 que condicionam suas práticas. Observando a formação de estudantes de 

jornalismo e profissionais iniciantes, os pesquisadores perceberam o crescente 

processo de incorporação de uma análise crítica com relação ao próprio jornalismo. 

Tal incorporação seria tida como condição subjacente à aceitação dos novos 

membros no campo (idem, p. 113). Passa-se, então, a explanar de que maneira a 

autocrítica funciona também como proteção ao campo, legitimando as práticas de 

seus membros. 

Dois eixos fundamentais determinam a legitimidade do discurso 
crítico à profissão, aceitos tacitamente como estratégia de garantia. 
Esses eixos são nosso foco de análise. Em primeiro lugar (A), a 
prática jornalística é equiparada à prática do cidadão comum, 
livrando-se, portanto, de exigências específicas; em segundo lugar 
(B), a crítica autorizada do procedimento, mostrando ações 
reprováveis (BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003, p. 116). 

A equiparação “à prática do cidadão comum”, como grifamos acima, é 

ilustrada com a fala de Eugênio Bucci, que já trabalhou em jornais como a Folha de 

S. Paulo, é professor universitário de jornalismo e foi presidente da Radiobrás. 

O jornalista não está autorizado a fazer nada que o cidadão não 
esteja autorizado a fazer. O jornalista não está acima do cidadão. 
Isto é fundamental. Devo dizer, no entanto, que há especificidades. 
Por exemplo: o jornalista pode reservar o sigilo da fonte e o cidadão 
comum não. São diferenças muito sutis (BUCCI, apud BARROS 
FILHO; SÁ MARTINO, 2003, p. 117). 

Em seguida, vem o comentário dos autores: 

Essas diferenças sutis são a parte visível do poder simbólico 
incorporado pelo jornalista na prática cotidiana, estruturado em 
esquemas de ação e percepção. A naturalidade do trabalho 
jornalístico é secundada pelo esforço em ocultar os eventuais 
dilemas éticos. A análise mostra, porém, o quanto essa natureza 
comum da profissão é construída artificialmente para garantir a 
legitimidade da profissão (BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003, 
p. 119, negritos nossos). 

 

                                                           
93 Quanto ao também conhecido conceito bourdieusiano de campo, os dois brasileiros definem: “Um 
campo é um sistema específico de relações objetivas que podem ser de aliança e/ou de conflito, de 
concorrência ou de cooperação, entre posições diferenciadas, socialmente definidas e instituídas, 
claramente independentes da existência física dos agentes que as ocupam (BARROS FILHO; SÁ 
MARTINO, 2003, p. 36). 
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O fato de não se ver obrigado a seguir outra ética que não a do “cidadão 

comum”94 faz com que o jornalista não perceba as implicações de procedimentos 

profissionais corporativos que o interpelam ideologicamente e/ou como membro do 

campo. Essa estratégia garante o glamour da profissão mas ao mesmo tempo 

justifica tais procedimentos. Por exemplo, publicar uma informação não confirmada 

devido ao receio de que a concorrência a publicará95 não gera acusações entre os 

colegas, pois, no caso, todos os concorrentes terão cometido o mesmo erro.  

É neste momento que ocorre a cisão entre o jornalista “cidadão comum” e o 

editor ou repórter instado pela velocidade do processo produtivo da notícia. Mas 

essa cisão não é percebida. “A identificação das práticas da profissão é substituída 

pela heroica posição de combatente diante de uma realidade que parece tentar, de 

todos os modos, atrapalhar o jornalista” (BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003, p. 

122). A “realidade que parece tentar (...) atrapalhar o jornalista”, colocada 

ironicamente na citação anterior, encontra objeto mais sólido na figura do mercado  

O “mercado” aparece com frequência como o inimigo a ser 
combatido, geralmente associado ao modelo econômico dominante e 
do qual é impossível, a priori, escapar, uma vez que, até por uma 
questão lógica, uma produção cultural estabelecida em critérios 
industriais só possa encontrar espaço em seu correlato, um mercado 
cultural (BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003, p. 124). 

A autocrítica interna do campo, quanto a erros de imprensa – que não 

obstante serem erros de empresas são também erros de jornalistas – vem num 

segundo momento, em discussões sobre o jornalismo em geral. Situações 

específicas não são levadas a ferro e fogo nem são dados os nomes aos bois em 

embates públicos concorrenciais, a não ser quando já se trata de casos encerrados 

cuja lembrança não geraria consequências para os veículos de imprensa envolvidos, 

                                                           
94 Em nossa investigação, seguimos a reflexão de Barros Filho e Sá Martino (2003), a respeito de um 
habitus que não considera regras específicas. Por outro lado, não se pode ignorar a existência e 
representatividade do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (FENAJ, 2008), resultante de um 
amplo processo de deliberação. A deontologia do jornalismo é, sim, motivo de preocupação para 
profissionais da área. É o caso de Coutinho et al (2013) e Deolindo (2013). O primeiro trabalho tem 
como autores uma jornalista, um jornalista e um graduando em jornalismo. Já o segundo foi escrito 
por uma jornalista, que, aliás, aborda, justamente, o código de ética da categoria. Seria de grande 
relevância uma pesquisa de campo que investigasse o interesse dos jornalistas pelo código e sua 
influência sobre eles. 
95 O risco de prejudicar alguém, em caso de haver desmentido posterior, não é levado em conta face 
ao perigo de tomar um furo da concorrência, caso haja confirmação. A pressa do fechamento da 
edição, condição comum, pelo menos, dos jornalistas da mídia diária e semanal, e o fato de vários 
veículos terem publicado o mesmo erro geram certa solidariedade  de campo, como veremos. 
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como no caso da Escola Base96. Tal processo resulta num “fortalecimento das 

estruturas internas do campo” e na solidificação do “laço de fraternidade profissional 

(p. 127)”. Esse e outros processos contribuem não apenas para a interiorização 

inconsciente de um saber prático específico, mas, inclusive, para atenuar “dilemas 

de consciência a respeito das contradições internas da profissão (p. 124)”. Segundo 

os autores de O Habitus na Comunicação, “a crítica dos jornalistas ao jornalismo 

apresenta-se com parte de uma estrutura de campo – no caso, um mecanismo de 

legitimação dos procedimentos práticos pela crítica do próprio procedimento 

(BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003, p. 113)”. 

 Por tais mecanismos, “os procedimentos e as ações jornalísticas socializam 

porque se repetem e se repetem porque socializam (p. 132)”, como práticas 

“estruturadas e estruturantes”. Tais mecanismos “fazem surgir nos agentes pela 

observação de ações e valores que se repetem disposições para agir desta ou 

daquela forma sem que a discussão das causas últimas das regras de 

funcionamento do campo seja cogitável” (BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003, p. 

132).  

Barros Filho e Sá Martino (2003) apontam diversos mecanismos que inibem 

essa reflexão interna no campo. Mas julgamos ser suficiente, para nosso escopo, 

evidenciar, como fizemos: o elo entre as noções de ethos e habitus; o discurso como 

disciplina e técnica do corpo, incorporadas no ethos do jornalista; essa mesma 

incorporação ocorrendo por meio da identificação com o movimento de um corpo 

(aqui lembramos a descrição que fizemos sobre a corporalidade e os 

movimentos/mobilidade dos jornalistas); a intensa socialização, por meio da 

repetição, que os movimentos e a velocidade da produção jornalística exercem 

sobre o ethos dos profissionais; o procedimento de autocrítica que, numa aparente 

(só aparente) contradição, protege o campo jornalístico como instituição. 

                                                           
96 “O episódio, que consistiu na divulgação de denúncias de abuso sexual de crianças da Escola de 
Educação Infantil Base, no bairro de Aclimação, na capital paulista, ficou conhecido como um dos 
mais marcantes erros cometidos pela imprensa. A partir de acusações precipitadas, feitas por um 
delegado de polícia e reproduzidas amplamente na imprensa, a escola foi depredada e depois fechou 
(FOLHA ONLINE, 2014)”. Assim é relatado, 20 anos depois, o fato ocorrido em 2004. O relato é do 
site da Folha de S. Paulo, um dos jornais que mais contribuiu para as graves consequências sofridas 
pelos proprietários da escola. O caso resultou em indenizações pagas por empresas jornalísticas às 
vítimas. 
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Relacionaremos agora anotações de Cavalcanti (2006) que acreditamos 

também constituírem o ethos dos jornalistas e o olhar com que eles observam e 

discursam sobre as Narrativas Midiáticas Independentes. Como já dissemos, uma 

característica da formação discursiva do jornalista, remanescente do início do século 

XIX, no nascimento da imprensa brasileira (Lustosa, 2004, pp 14-15), esse 

profissional se vê como um “sujeito do Iluminismo” (Hall 1992, p. 10), com a missão 

de esclarecer os leitores. Um sujeito, frisamos, diferente, do sujeito descentrado 

(AUTHIER-REVUZ, 1990, pp. 26 - 28), definido pela Análise do Discurso, como já 

vimos. Cavalcanti (2006, p. 71) faz a menção sobre o profissional que se vê como 

“filho direto da ideologia das luzes”:  

(...) consideramos importante apontar que traços como a 
racionalidade, o saber, a pesquisa, típicos da ciência, são atribuídos 
a esse campo a partir de seu aparecimento. Nessa perspectiva, o 
jornalismo teria se configurado vinculado a ideologias do progresso, 
seria “o filho direto da ideologia das Luzes”: o jornalismo é a síntese 
do espírito moderno: a razão (a “verdade”, a transparência) impondo-
se diante da tradição obscurantista, o questionamento de todas as 
autoridades, a crítica da política e a confiança irrestrita no progresso, 
no aperfeiçoamento contínuo da espécie (CAVALCANTI, 2006, p. 
71). 

Ela cita Marcondes, afirmando que, para esse autor 

com o aparecimento do jornalismo, se dá a desconstrução do poder 
instituído em torno de instituições como a igreja e a universidade, na 
medida em que ele espalha um conhecimento até então reservado, 
restrito a poucos: “o saber, o acesso a documentos, o direito à 
pesquisa estiveram, até a invenção dos tipos móveis por Gutenberg, 
nas mãos da igreja” (p.10). O jornalista, também detentor de um 
saber, levaria o conhecimento a um número maior de pessoas, 
partilhando esse saber, no caso, a notícia. Segundo o autor, para 
atingir tal objetivo os jornalistas farão de tudo: explorar, escavar “virar 
tudo de pernas para o ar” e até profanar, no interesse da notícia. 
Surgiria daí, na leitura de Marcondes, o mito da transparência, “filho 
direto da ideologia das Luzes” (CAVALCANTI, 2006, p. 71). 

Outra característica atribuída pela autora ao discurso dos jornalistas sobre si 

mesmos, relacionada, aliás com aquela de considerarem-se “sujeitos do Iluminismo”, 

é a de verem-se como “homens das letras”. 

 

O discurso jornalístico, assim como a identidade de seu enunciador, 
é heterogêneo em relação ao literário, traz em seu interior elementos 
desse outro. Pensamos que essa relação dialógica constitutiva 
explica o fato de os sujeitos jornalistas sentirem-se próximos, 
identificarem-se, ou desejarem ser identificados como homens das 
letras, isto é, aqueles que escrevem bem, que vivem para a sua arte, 
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para seu “vício”. Feita essa ressalva, podemos apresentar as 
reflexões de Sodré (1999). Em “História da imprensa no Brasil”, o 
autor faz um percurso mostrando como e quando jornalismo e 
literatura se aproximam, as influências de um sobre o outro. O autor 
explica que a imprensa passa a se confundir com a literatura na 
época do Império, na primeira metade do século XIX (CAVALCANTI, 
2006, p. 47). 

 
Essa característica de considerar-se como “homem das letras” compõe com 

aquela de ver-se com a missão de “portar as luzes do conhecimento”, um ethos 

bastante definidor do “sujeito jornalista” verificado em alguns dos textos que 

analisaremos no próximo tópico. 

 

5.3- O Ethos e outros conceitos da AD nos discursos sobre a Mídia Ninja 

 “Há certas frases que se iluminam pelo opaco” (Manoel de Barros) 

Passamos agora a analisar 16 textos97 escritos por jornalistas e publicados 

no site Observatório da Imprensa sobre o coletivo Mídia Ninja (MN), publicados entre 

25 de junho e 20 de agosto de 2013. São textos escritos originalmente para o OI, ou 

reproduzidos de outros veículos. Os gêneros variam desde notícias dando conta do 

surgimento da MN a artigos híbridos contendo opinião, mas lançando mão de 

informações e citações, no estilo noticioso. É natural, pois mesmo escrevendo 

opinião, jornalistas mantêm o tom informativo. Há ainda, entre os textos, uma 

entrevista e a transcrição de um debate sobre a MN, com introdução do autor da 

postagem, além do relato de uma edição do programa OI na TV, exibido pela TV 

Brasil. Significativa parte dos autores são também acadêmicos, o que enriquece as 

avaliações com um ponto de vista científico.  

Procederemos com a análise de trechos dos textos, que podem ser 

acessados na íntegra a partir de seus links indicados na bibliografia – seria inviável a 

reprodução das íntegras. Serão analisados segundo a ordem cronológica de 

publicação no site Observatório da Imprensa (OI), mesmo se vários deles foram 

publicados anteriormente em outros sites. A ordem cronológica permitirá a evolução 

do estudo na medida em que, com o passar daqueles três meses, a discussão sobre 

                                                           
97 As referências bibliográficas desses textos serão listadas, como “Referências dos textos 
analisados” apartadas do item “Referências” desta dissertação. 



112 

 

a Ninja foi se aprofundando. Procuraremos evidenciar o que os conceitos da AD, 

particularmente, o de ethos, possibilitam revelar nos textos. 

O primeiro deles foi publicado em 25 de junho de 2013 por Elizabeth 

Lorenzotti, já mencionada anteriormente98. Selecionamos um trecho no qual ela faz 

uma referência à PÓS TV99, experiência precursora, aqui identificada com a Mídia 

Ninja (negritos sempre nossos em todas as citações que seguem): 

Mas o que é, e como é feita a POSTV? Na semana passada, no 
meio das manifestações, um garoto tuitava: “Não precisamos de 
mídia partidarista, temos celulares!”. Síntese perfeita de novos 
tempos aos quais os jornalistas da mídia tradicional precisam ficar 
atentos. Enquanto a Globo ficava do alto de edifícios, sitiada, a 
mídia independente sempre esteve no meio das ruas nesses 
dias de rebelião. “Estamos aqui, do alto deste edifício”, diziam os 
repórteres globais. Mas quem quer ficar vendo manifestação do 
alto de edifícios?, eu me perguntei. E fui às redes, onde encontrei 
www.postv.org por meio de chamadas no Facebook, onde o 
N.I.N.J.A. tem uma página (LORENZOTTI, 2013). 

Identificamos aqui o ethos de um(a) – parece-nos que a autora se sente 

pessoalmente interpelada – jornalista que se ressente de ver os colegas “da mídia 

tradicional” sitiados por certo imobilismo, ao contrário da “mídia independente”. 

Sente-os distantes de sua missão, afastados de um ethos que reverbera na mente 

de cada jornalista: “Lugar de repórter é na rua”. O trecho também revela algo relativo 

à corporalidade, que Maingueneau atribui ao ethos, e à incorporação, também 

considerada por BOURDIEU (apud MAIGUENEAU, 1997, p. 49). Enquanto os corpos100 

dos “jornalistas da mídia tradicional” estavam no alto de edifícios, os corpos dos 

Ninjas estavam nas ruas em meio à rebelião – aqui a estética da frase fica 

prejudicada pela necessidade da clareza conceitual.  

“Mas quem quer ficar vendo manifestação do alto de edifícios?”, pergunta a 

autora. Aqui ela refere-se ao público. Procura identificar-se com ele, colocar-se no 

lugar dele, e indica, no nosso entender, uma possibilidade. Caso, de fato, o público 

respondesse negativamente à pergunta “Quem quer ficar vendo manifestação do 

                                                           
98 A autora, já citada por nós quando apresentamos a Mídia Ninja, tem cerca de 60 artigos publicados 
no OI, escreveu livro sobre o coletivo (Lorenzotti, 2014) e, numa pesquisa realizada na Plataforma 
Lattes/Cnpq, em 25 de março de 2016, constava como mestre em Ciências da Comunicação pela 
ECA Universidade de São Paulo (2002). Ela havia atualizado os dados em 2012. Constava também 
experiência como professora universitária. 
99 Como já informado, optamos pela grafia “PÓS TV”, diferentemente da autora do texto em questão. 
100 “(...) a ‘corporalidade’ corresponde a uma compleição corporal, mas também a uma maneira de se 
vestir e de se movimentar no espaço social. O ethos implica, com efeito uma disciplina do corpo 
apreendida por intermédio de um comportamento global (MAINGUENEAU, 2011, p. 98). 

http://www.postv.org/
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alto de edifícios?”, poderia estar ocorrendo o fenômeno discursivo da incorporação 

que o público faz do ethos do locutor, formando a “comunidade imaginária dos que 

comungam na adesão do mesmo discurso (MAINGUENEAU, 2011, p. 99)”. E a 

incorporação surgiria aí como uma simpatia de crescentes faixas do público pela 

Mídia Ninja. 

Outro trecho nos pareceu interessante por apresentar um aspecto do ethos 

dos jornalistas assinalado por Barros Filho e Sá Martino (2003, p. 124): a aversão 

pelo mercado. Interessante também, no mesmo trecho, o uso das aspas para 

garantir/aparentar distanciamento. Após mencionar as formas que a Mídia Ninja 

estuda para se manter economicamente, entre elas, o crowdfunding, o texto, fala de 

uma convocação do grupo para discutir o tema: 

Aliás, na terça-feira (25/6) foi convocada uma discussão aberta na 
Praça Roosevelt, em São Paulo, atual “Praça Rosa”, para ‘discutir 
as saídas para garantir a comunicação como um direito e não 
como um simples negócio comercial’. Esta é a íntegra da 
convocação (LORENZOTTI, 2013). 

Lembrando que estamos num site, a última frase vem em forma de hiperlink 

remetendo para a referida íntegra. As aspas simples não vêm seguidas do 

tradicional “afirmou, fulano”, ou, como poderia ser no caso, “convocou a postagem” 

ou, ainda, “convidou o grupo”. Com isso, parece-nos que a autora assume a 

preferência, enquanto superioridade ética e moral, da “comunicação como um 

direito” em detrimento da mídia “como um simples negócio comercial”. A palavra 

“simples” confere tom depreciativo a “negócio comercial”. E ainda, as aspas que, 

normalmente, no jornalismo, visam a garantir distanciamento ao relato, neste caso, 

descortinam tal preferência da locutora – cujo lado opaco é a aversão ao mercado – 

pelo simples fato de ter sido esse o trecho selecionado, e não outro, em toda a 

íntegra da convocação.  

O texto analisado a seguir é de Camila Hessel101, publicado em 9 de julho de 

2013, reproduzido de O Estado de S. Paulo.  Já no início, comparecem indícios de 

uma corporalidade, não do ethos do jornalista, mas dos Ninjas, uma corporalidade 

que podemos chamar de tecnológica: 

                                                           
101 Pesquisa no Linked in, realizada em 25 de março de 2016, constata que Camila Hessel trabalhou 
no Estado de S. Paulo até fevereiro de 2014 e tem como mais recente referência profissional 
“Jornalista free-lancer”/ “Jornalista Independente”, dedicando-se, por exemplo, a matérias para 
revistas de grande circulação e documentários para entidades como a ONU e a operadora Telefônica. 
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Uma mochila. Um laptop. Partindo do laptop, um cabo conectado ao 
iPhone. O sinal da rede 3G. Ou o wi-fi de alguém da redondeza. Às 
vezes um modem 4G conectado ao mesmo laptop. Está armada a 
‘unidade móvel’ do Mídia Ninja (HESSEL, 2013). 

A partir da mochila nas costas, o aparato se insere/instala-se/envolve/veste 

(n)o corpo – como nos lembra Barthes apud Maingueneau (2006, p. 268), também 

“em termos de vestes (...) o orador dá de si uma imagem psicológica ou sociológica”. 

Parece-nos clara, na citação acima, essa vestimenta-corporalidade tecnológica.  

Constada essa nova corporalidade, podemos perguntar se ela pode ser ou está 

sendo incorporada a um novo ethos do jornalista. Essa proposta de reflexão é o 

suficiente sobre o referido trecho; e podemos passar ao seguinte, que define a MN, 

pois é, possivelmente, uma das primeiras referências do mesmo na grande mídia. 

O Mídia Ninja (uma abreviação livre de Narrativas Independentes 
Jornalismo e Ação) não obedece à formalidade nem aos rituais da 
mídia tradicional. Suas imagens são transmitidas em tempo real, 
sem nenhuma edição. Não há vistas aéreas, não há tomadas a partir 
de postos de observação: é rua o tempo inteiro, e o ponto de vista 
é o mesmo do manifestante. Daí as imagens tremidas em meio à 
correria e os longos trechos de caminhada em busca dos 
pontos onde se reagrupam os dispersados. A narrativa é crua. 
Não tenta (nem seria capaz de) explicar ao espectador o que está 
acontecendo. Com seu material bruto, coloca o público no centro da 
ação (HESSEL, 2013). 

O registro da desobediência “à formalidade” e “aos rituais da mídia 

tradicional” soa, mais uma vez como um ethos que clama liberdade ante essa 

mesma mídia à qual a repórter na ocasião estava ligada por vínculo empregatício. A 

sentença “é rua o tempo inteiro” demonstra mais uma vez a consciência do dever 

ser que o jornalista se impõe (“Lugar de repórter é na rua”). Já na sequência, a 

sentença “o ponto de vista é o mesmo do manifestante” verifica a diferença entre o 

Ninja e um repórter da “mídia tradicional”, quem sabe, no caso, a própria autora... 

Mesmo a técnica jornalística de ouvir os dois lados, se aplicada por um repórter 

instalado num edifício ou que está na redação de seu jornal, nunca expressará o 

ponto de vista dos que protestam numa manifestação102.  

                                                           
102 Aliás, sabe-se, entre os que costumam refletir sobre a mídia, que essa técnica sempre 
acaba por dar mais relevância a um determinado ponto de vista, nunca imparcial. Essa 
discussão preenche muitos livros e está bem presente em vários dos textos que estamos 
estudando.  
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Mas voltando aos trechos em questão, as frases “as imagens tremidas em 

meio à correria”, e “a narrativa é crua” apresentam mais da corporalidade Ninja, ao 

passo que a frase “não tenta (nem seria capaz de) explicar ao espectador o que está 

acontecendo”, é uma demarcação de território profissional, como antecipamos já na 

Introdução desta dissertação103. O trecho afirma que as narrativas independentes 

não teriam capacidade de explicar, ou seja, contextualizar, hierarquizar os fatos. 

Esses verbos foram usados com frequência em diversos textos do OI para 

evidenciar o que um Ninja não tem condições de fazer, e o jornalista, supostamente, 

sim.  

O aspecto de demarcação de território domina boa parte do restante do 

texto. Com menções como: “a maioria deles não tem formação jornalística”; “cursou 

apenas três meses da faculdade de história, que abandonou para se dedicar 

integralmente às atividades do coletivo”; e “desferiu palavrões do mesmo naipe 

daqueles de torcedor contra juiz (...): boa parte dos espectadores não gostou da 

atitude” (narrando momento no qual um Ninja saía atrás de um policial exigindo que 

este lhe dissesse o nome). A ambiguidade desse discurso – latente como em 

qualquer outro, como nos ensina a AD – fica clara em dois momentos: a referência 

favorável de que “o calor da ação empolga até profissionais experientes, como o 

correspondente da Globo News em Nova York Jorge Pontual (...): ‘Se a bateria do 

ninja não morrer, eu não durmo essa noite’”; e o questionamento sobre a qualidade 

da narrativa Ninja: “(...) a veia militante dos ninjas pode ameaçar a qualidade do 

jornalismo produzido?”. 

O terceiro texto, de 19 de julho, é muito breve, mas emblemático por ter sido 

escrito pelo decano e fundador do Observatório da Imprensa, Alberto Dines104. Ele 

pontua diferenciais da Mídia Ninja e dá o tom do que será uma narrativa simpática 

ao grupo, nos textos de diversos autores publicados no OI, embora com momentos 
                                                           
103 Levantávamos a hipótese de que a contextualização e o aprofundamento da reflexão 
sobre os fatos seria o diferencial informativo que os jornalistas apresentariam nesta época 
na qual qualquer pessoa é um comunicador em potencial e a mídia convencional perdeu a 
prerrogativa exclusiva de registrar e divulgar os acontecimentos sociais. 
104 Lembrando a apresentação de Dines que fizemos na introdução: Autor de O Papel do 

Jornal (1986), obra clássica do jornalismo brasileiro, com edição ampliada em 2009, Dines 
foi responsável pela importante reformulação editorial do Jornal do Brasil na década de 
1960, que influenciou toda a imprensa nacional; bem como pelo início do media criticism no 
País, já quando trabalhava na Folha de S. Paulo, nos anos 1970. Hoje, à frente do 
Observatório da Imprensa, ocupa, em nosso entender, papel relevante, entre outros 
colegas, como reserva moral no jornalismo brasileiro em crise 
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de crítica. Neste texto, Dines parece despojado de um ethos de demarcação de 

território e confere à MN um peso na história da mídia nacional, comparando-a com 

a imprensa alternativa que resistiu ao regime militar. Ele define o grupo como um  

(...) jornalismo militante e alternativo, não muito diferente da 
imprensa alternativa surgida durante a resistência à ditadura militar. 
Combinando as novas tecnologias ao compromisso com a 
transparência, os Ninja não se preocupam com a qualidade formal, 
não selecionam, nem editam, mostram ao vivo, em tempo real, o que 
suas câmeras estão captando (DINES, 2013a). 

Conforme percebemos ao longo de toda a nossa investigação, não há um 

discurso unificado dos jornalistas sobre as Narrativas Midiáticas Independentes, mas 

múltiplos discursos dos jornalistas. E de acordo com o que vimos no estudo do ethos 

aristotélico, o convencimento de um discurso se dá pelo ethos (virtude), pelo pathos 

(benevolência) e pelo logos (prudência/eficácia intelectual). Passamos a analisar 

agora um texto que se enquadra no terceiro caso – convencimento pelo logos. Trata-

se de artigo de Sylvia Debossan Moretzsohn105. 

Após defender o coletivo midiático, inclusive, denunciando a retirada de 

matéria favorável ao grupo que o site de “O Globo” publicara, a autora passa a 

questionar a MN, referindo-se ao episódio em que se comemorou a libertação de 

dois Ninjas que haviam sido presos por “incitação à violência”: 

A cena de um dos ninjas erguido nos braços dos manifestantes em 
frente à delegacia é muito eloquente quanto à representatividade que 
esses jovens vêm conquistando. Mas, por mais que se reconheça 
o valor desse jornalismo de combate, é preciso moderar um 
pouco o entusiasmo e dedicar algum tempo à reflexão sobre o 
que vem sendo produzido nesses dias turbulentos. Há exemplos 
notáveis de reportagem, como o que ocorreu nesta mais recente 
manifestação, mas há falhas evidentes, e eventualmente até uma 
certa ingenuidade, como ocorreu na entrevista exclusiva com o 
prefeito do Rio, Eduardo Paes106, na sexta-feira, 19 de julho 
(MORETZSOHN, 2013a). 

Os nossos negritos evidenciam, por exemplo, que a expressão “jornalismo 

de combate”, mesmo após um elogio, soa quase pejorativa. O que está negritado 

em seguida critica o “entusiasmo”, chama à “reflexão” e aponta “falhas evidentes” e 

                                                           
105 Mestre em Comunicação e doutora em Serviço Social, professora da Universidade Federal 
Fluminense, autora de Repórter no volante. O papel dos motoristas de jornal na produção da notícia 
(Editora Três Estrelas, 2013) e Pensando contra os fatos. Jornalismo e cotidiano: do senso comum ao 
senso crítico (Editora Revan, 2007), conforme Plataforma Lattes/Cnpq e site OI, onde assina cerca de 
100 artigos – checagem feita em 25/03/2016. 
106 Entrevista que mencionamos no capítulo em que contamos a história da Mìdia Ninja. 
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“até certa ingenuidade”. E é essa mesma a linha expressa ainda no título do artigo: 

“A militância e as responsabilidades do jornalismo“. Mesmo sem desafinar no tom 

em geral simpático à Mídia Ninja107 que perpassa a maior parte dos textos que 

estamos analisando, a autora afirma que a entrevista com Paes leva a questionar os 

“próprios métodos escolhidos para documentar a realidade, além da necessidade de 

qualificação para a consolidação de alternativas ao jornalismo tradicional 

(MORETZSOHN, 2013a)”. E o encontro com o prefeito teria também demonstrado o 

“despreparo dos entrevistadores” e “as perguntas mal formuladas”. 

Prosseguindo a crítica acerca da entrevista, o texto rechaça interpretações, 

nas redes sociais, que amenizaram o despreparo dos Ninjas sob a alegação de que 

“repórteres da imprensa tradicional tampouco demonstram qualificação para 

exercerem adequadamente o seu ofício”. Aqui comparece um claro tom de defesa 

da categoria dos jornalistas: 

(...) certamente há casos de flagrante incompetência, mas não é 
possível ignorar a rotina108 que desestimula o espírito crítico. 
Quem malha em ferro frio tem seus limites: a tendência, após 
muitas tentativas fracassadas, é trabalhar na conta do chá e 
cumprir sua tarefa de acordo com o previsto, ainda que depois vá 
afogar as mágoas num botequim ou mesmo largar a profissão 
(MORETZSOHN, 2013a). 

Da opacidade que a AD costuma desvelar nos textos, percebe-se aqui um 

lamento e um desencanto com a profissão que a locutora parece sentir – ou, talvez, 

já ter vivido em sua trajetória como profissional de imprensa – e atribuir aos 

jornalistas. Em contato com colegas que trilham conjuntamente o jornalismo e a vida 

acadêmica, ou que migraram para trabalhar apenas nesta última, percebe-se essa 

solidariedade ou compaixão – no sentido de sentir com/ paixão = phatos/sofrimento 

– com relação aos colegas que trabalham somente nas redações. Confirma um 

ethos em desencanto quando comparado com a ethé/eticidade do “homem da luz”, 

ou, o “homem das letras”, em sua missão de esclarecer aos outros, e à sociedade, 

um ethos, enfim, marcado pela crise do “sujeito do Iluminismo”, como o entende 

HALL (1992, p.10).  

                                                           
107 Ver Moretzsohn (2013b). 
108 Vale lembrar o caráter de experiência intensamente “socializante” da rotina/repetição na formação 
do habitus dos jornalistas conforme nos demonstram Barros Filho e Sá Martino (2003). 
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A autora parece também falar a partir de um lugar bem claro, enquanto 

categoria profissional, quando menciona o tipo de transmissão ao vivo, por 

streaming das Narrativas Midiáticas Independentes (NMI), especialmente, o fato de 

não haver edição nem cortes “como se elas inaugurassem uma nova forma de se 

fazer jornalismo e, mais que isso, afirmassem a melhor forma de fazê-lo 

(MORETZSOHN, 2013a)”. Ela registra matéria publicada sobre a MN “num blog do Le 

Monde”, na qual é reproduzido  

(...) comentário do cineasta Eduardo Escorel, que elogia a 
‘experiência inovadora’ mas critica a ‘falta de edição, ou seja, a 
seleção, o ordenamento e a articulação que dão sentido a 
qualquer linguagem’. Por isso o espectador teria dificuldade de 
saber o que está acontecendo, já que recebe apenas fragmentos da 
realidade. Esta é uma questão de fundo que remete a uma antiga 
observação de Ignacio Ramonet sobre o primado das imagens ‘ao 
vivo’ do telejornalismo, já nos anos 1980, que nos levavam – e nos 
levam – a pensar que ‘ver é compreender’, e a dispensar o 
distanciamento necessário para qualquer reflexão (MORETZSOHN, 
2013a). 

Note-se que há aqui o questionamento sobre se acompanhar (ver), 

simplesmente, os fatos como são, à la Mídia Ninja, contribui realmente para uma 

compreensão dos fatos: “O mesmo artigo no blog do Le Monde enaltece a iniciativa 

do grupo, mas ao mesmo tempo coloca a questão crucial da necessidade de 

edição para podermos compreender o que está se passando (MORETZSOHN, 

2013a). 

A jornalista enriquece sua análise com o depoimento do jornalista Victor 

Ribeiro, “que atualmente mora em Brasília” 109 (colchetes da autora).  

A cobertura era atraente para mim, como jornalista longe do 

‘fato’, mas não sei se uma pessoa ‘comum’ teria paciência para 

acompanhar. Era tudo muito perdido. O que mais valeu foram as 

imagens. [Mas] Ficar no ar durante cinco, seis, sete horas 

transmitindo um protesto e não conseguir preencher as lacunas 

que a grande imprensa deixa abertas é algo difícil de entender. (...) 

A Mídia Ninja está lá, no meio da passeata, com trânsito livre 

entre os manifestantes, com acesso direto ao ‘outro lado’, mas 

                                                           
109 Infelizmente, devido à identificação vaga (“que agora mora em Brasília”), foi impossível 
precisamente, identificar, nos diversos mecanismos web de busca, dados sobre essa fonte. 
Localizamos  no Linked In o perfil de Victor Ribeiro, repórter da Rádio Nacional, da Empresa Brasil de 
Comunicação (EBC), que não corresponderia, porém, à informação de que “agora” (2013) mora em 
Brasília”, pois tal profissional tem registros de trabalho na capital, pelo menos, desde 2011. 
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não consegue mostrar com clareza esse outro lado. Uma pena. 

Resta torcer para que esse novo modelo de comunicação 

consiga se aprimorar rapidamente. E talvez não seja esse o novo 

modelo ideal. Talvez seja algo entre o que eles fazem e o que os 

grandes veículos fazem (RIBEIRO, apud MORETZSOHN, 2013a) 

O depoimento deixa claro que a transmissão em estado bruto pode ter 

significativo interesse mas desperdiça a vantagem de estar perto dos fatos por “não 

preencher as lacunas que a grande imprensa deixa abertas” e não esclarecer 

(“mostrar com clareza”) os acontecimentos – acreditamos não distorcer demais o 

relato se acrescentássemos “contextualizando, e hierarquizando a narrativa”110. A 

última frase refere-se a um meio termo (“algo entre...”) que sugere a 

complementaridade entre as narrativas convencionais e independentes, também 

abordadas em outros textos aqui analisados. 

Outra crítica de Moretzsohn (2013) é quanto a importância do status de 

mediador111, o qual deve ser assumido por qualquer entidade ou pessoa que se 

coloque na condição de relatar sistematicamente e intensivamente fatos pelos meios 

de comunicação/redes sociais, seja mídia convencional, seja independente. O 

                                                           
110 Essa questão tem implicações técnicas, no sentido do aprendizado jornalístico, e tecnológicas, 
quanto ao uso das tecnologias, relativas a narrativas em tempo real. Uma das plataformas mais 
usadas pelos Ninjas, o Twitcam – que permite transmissão de imagens ao vivo por streaming, 
também a partir do celular, diretamente pela rede social Twitter –, bem como outras plataformas de 
telefonia móvel, demanda técnicas semelhantes às de transmissões por rádio. Por exemplo, em 
transmissões longas, é importante, após determinado tempo, informar do que se trata, fazendo um 
resumo, para os internautas que acessaram a rede após o início saberem o que está acontecendo. 
Além disso, os primeiros segundos do streaming têm grande importância para a contextualização e 
compreensão do que se vai transmitir. Devemos essa reflexão a Martins (2014). Para o segundo 
caso, a autora dá o exemplo da cobertura de protestos na Aldeia Maracanã, no Rio, um dos palcos 
das Manifestações, cujo desconhecimento por parte dos Ninjas paulistas foi um dos vexames da 
entrevista com Eduardo Paes, já referida por nós. A pesquisadora orienta a “mirar o primeiro 
enquadramento no prédio em questão, localizado no complexo do Maracanã, ou na imagem de um 
índio com um cocar na cabeça, ao invés de uma árvore qualquer nos arredores (...) Uma árvore pode 
ser uma vegetação de qualquer lugar (...). Mas há apenas um prédio da Aldeia Maracanã” 
(MARTINS, 2014, p. 106). Segundo ela, essa primeira tomada será a thumbnail (imagem em 
miniatura) “que guiará a busca da audiência por conteúdo”. Um aprofundamento sobre a questão em 
tempo real nas transmissões radiofônicas visando a contribuir para a reflexão sobre uma analogia 
destas com o streaming pode ser encontrada em Meditsch (2001). 
 
111 A autora, em nosso entender, parece esquecer ou prefere não comentar o fenômeno que 
especialistas têm denominado de desintermediação, ou seja, os jornalistas, comunicadores e outros 
agentes, diante do avanço e das possibilidades que as NTICs oferecem ao usuário comum, perdem 
esse papel/prerrogativa de mediadores entre os fatos e o público: “toda uma classe de profissionais 
corre doravante o risco de ser vista como intermediários parasitas da informação (jornalistas, editores 
professores, médicos, advogados, funcionários médios) ou da transação (...) e têm seus papéis 
habituais ameaçados. Esse fenômeno é chamado ‘desintermediação’ (LÉVY, 1996, p.63)’’. 
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questionamento é também acerca da atitude dos Ninjas de tomarem parte de um 

lado nas manifestações, supostamente, o lado dos manifestantes. 

Finalmente, é preciso considerar o comportamento dos repórteres. 
Uma coisa é assumir de que lado se está, outra é ignorar a 
necessidade de preservar o papel de mediador que todo 
jornalista precisa exercer, independentemente da ideologia. Para 
esclarecer: mediação não significa imparcialidade, nem mesmo 
equilíbrio – se pensarmos na metáfora do fiel da balança –, porque o 
jornalismo produzido numa sociedade desigual não pode forjar um 
equilíbrio inexistente; significa filtrar as informações para 
estabelecer um quadro compreensível da realidade. Mesmo o 
jornalismo explicitamente militante tem essas obrigações éticas, 
não pode simplesmente mergulhar nos acontecimentos e ignorar 
suas responsabilidades (MORETZSOHN, 2013a). 

O trecho retoma a questão da necessidade de contextualização e insinua 

que certas atitudes ninja podem levar à falta de ética e responsabilidade, deixando 

claro um discurso de demarcação de território. A reflexão pode ainda ser ampliada 

para a consideração (ou não) dos integrantes do grupo como jornalistas. Sabemos 

que Torturra (Apud LORENZOTTI, 2014, cap 3, p. 1) reivindica para a atividade do 

grupo a condição de jornalismo. Mas a leitura de outros textos dá conta também de 

que certos comportamentos dos Ninjas contrariam frontalmente a deontologia 

jornalística, como vimos em Hessel (2013), no caso do jovem que solta palavrões ao 

perseguir um policial. Uma outra perspectiva, ainda, é a de que as Narrativas 

Midiáticas Independentes e a mídia convencional tendem a conviver em regime de 

complementaridade, como já mencionamos.  

Essa última alternativa isentaria as NMI de serem ou se tornarem jornalismo, 

de fato. Por outro lado, para que se aceite a possibilidade de uma ação como a do 

jovem que perseguiu o policial ser entendida como inerente ao jornalismo seria 

necessário mudar o que se entende por jornalismo. E isso, para autores como 

Moretzsohn (2013), está fora de questão. Segundo ela, “não se trata de desqualificar 

o ponto de vista alternativo oferecido pela Mídia Ninja, aliás, fundamental para 

confrontar as imagens apresentadas pela mídia tradicional e para flagrar situações 

inesperadas (MORETZSOHN, 2013)“. A autora entende, porém, que a 

edição/contextualização, visando a uma melhor compreensão dos fatos, e uma 

atitude de maior isenção no papel de mediador são fundamentais para que uma 

atividade seja caracterizada como jornalismo. 
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O texto que analisaremos a seguir, de 30 de julho de 2013, não se alinha ao 

“discurso simpático” à Mídia Ninja e deve sua importância ao fato de ser reproduzido 

da Folha de S. Paulo112 e ter sido escrito por Suzana Singer113, à época titular da 

coluna Ombudsman do diário paulistano, justamente nesse espaço dedicado à 

crítica da mídia em geral e do próprio jornal. 

A melhor resposta aos que vaticinam a morte da grande 
imprensa, que estaria prestes a ser substituída pelas redes 
sociais e pela mídia alternativa, é o bom jornalismo. Foi isso que 
a Globo fez (...). Reportagem no ‘JN’ mostrou que o manifestante 
que ficou mais tempo preso não tinha sido flagrado com coquetel-
molotov, como alega a polícia. Bruno Ferreira Teles, o detido, pediu 
ao Mídia Ninja, grupo alternativo que transmite os protestos pela 
rede, que buscasse vídeos que provassem sua inocência. Quem fez 
isso foi a Globo: conseguiu pegar o inquérito, no qual um PM diz 
que o rapaz não estava com explosivos quando foi preso, e editou 
imagens, feitas pela emissora e por amadores, que mostravam o 
momento da captura de Bruno. Parecia um recado da TV, que vem 
sendo alvo dos protestos que tomaram as cidades brasileiras: 
‘Não precisa de mídia alternativa para questionar as 
autoridades’ (SINGER, 2013). 

 

A expressão “bom jornalismo”114 ao fim da primeira frase surge em 

conotação quase mítica, sem maior definição/especificação do que seja esse “bom 

jornalismo”. Comparece como paradigma de prerrogativa do campo115 jornalístico. 

Como representante do campo, “a Globo” – ente de maior representatividade da 

grande mídia brasileira – é a fiadora116 e portadora desse “bom jornalismo”. Este, por 

sua vez, é colocado como uma resposta/defesa às/contra as redes sociais; na 

opacidade, porém, percebe-se o “bom jornalismo” como apelo diante de um ethos 

                                                           
112 Esse jornal, com O Globo e o Estado de S. Paulo, que também tiveram textos sobre a Ninja 
reproduzidos pelo OI, enriquecem nossa pesquisa com a presença do discurso da grande mídia 
sobre o grupo. 
113 Em pesquisa no site do jornal, constatamos que a jornalista foi ombudsman até abril de 2014. Já  
no Linked in, ela figura como “senior editor” da Folha. Vale lembrar sua participação no já citado 
programa Roda Viva, na entrevista a Bruno Torturra e Pablo Capilé. Em textos sobre a entrevista, ela 
é incluída entre os representantes da grande mídia que tentaram vincular a Mídia Ninja a interesses 
políticos e a uma economia caótica e/ou dependente de recursos públicos.  Em Barros Filho e Sá 
Martino (2003) tais representantes são identificados, numa linguagem bourdieusiana, como 
dominantes ou ultradominantes do campo (p. 135) – num contexto geral, claro, independentemente 
de suas posições pessoais quanto ao coletivo que estamos estudando.  
114 A propósito, Barros Filho e Sá Martino (2003, p 119) afirmam que a expressão “bom  jornalismo” é 
alçada no campo à condição de “categoria moral”. 
115 O conceito de campo segundo, Pierre Bourdieu apud Barros Filho e Sá Martino (2003, p. 36), 

conforme transcrevemos no item 5.2.2 da presente dissertação. 
116 Fiador, conforme Maingueneau (2011, p. 98-99). 
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em desencanto, coletivamente e individualmente, como registramos acima em 

MORETZSOHN (2013).  

O trecho de SINGER (2013) porta, de fato, grande riqueza discursiva. Na 

menção elogiosa de uma jornalista da Folha à emissora televisiva de grupo 

concorrente – no caso, as Organizações Globo – emerge, espontaneamente, a 

intenção de um “fortalecimento das estruturas internas do campo” e de uma 

solidificação do “laço de fraternidade profissional” (BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 

2003, p. 127)”.  

Observamos ainda que, após a menção à TV Globo, num espaço dedicado à 

crítica do jornalismo – a coluna “Ombudsman” –, a titular afirma que “a Folha comeu 

poeira”, não deu atenção “à celeuma em torno da prisão dos manifestantes” e 

“parece não ter levado a sério as denúncias que surgiram na internet”. Essa 

alternação e apresentação conjunta de autocrítica do jornal paulistano com defesa 

da “grande imprensa” mediante a exaltação de um concorrente parece-nos ser uma 

boa demonstração de que “a crítica dos jornalistas ao jornalismo apresenta-se com 

parte de uma estrutura de campo – no caso, um mecanismo de legitimação dos 

procedimentos práticos pela crítica do próprio procedimento” (BARROS FILHO; SÁ 

MARTINO, 2003, p. 113). 

Verifica-se aqui também, no nosso entendimento, um esquecimento típico, 

apontado pela AD, o esquecimento número 2, também chamado ilusão referencial. 

Ele dá ao locutor a impressão de que o que ele fala corresponde fielmente à 

realidade, esquece-se de que é impossível tal reprodução tão fiel. (ORLANDI, 2010, 

p. 35). Interpelada e assujeitada ideologicamente (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 

2012, p. 243; BRANDÃO apud MUSSALIM; BENTES, 2009, p. 135), a locutora, 

enquanto ser do discurso, ou seja, “que não é um ser no mundo pois trata-se de 

uma ficção discursiva (BRANDÃO, 2004, p. 72)”, tomada aqui mais como uma 

representação de sua formação discursiva, do que o ser empírico da jornalista 

incorre, enfim, numa ambiguidade discursiva.  

Primeiramente, ela registra a entrevista de Bruno à MN veiculada na matéria 

do Jornal Nacional117. O próprio off118 da matéria afirma que, a partir do pedido do 

                                                           
117 https://www.youtube.com/watch?v=tu9OP7MJUWY. 
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rapaz, que um “vídeo acabou postado nas redes sociais”119 – note-se que, com a 

voz passiva, a emissora minimiza a procedência Ninja do vídeo, o que favorece o 

esquecimento da locutora ao formular um imaginário “recado da TV”: “Não precisa 

de mídia alternativa para questionar as autoridades”. Mas se “não precisa”, por que 

a locutora menciona as imagens “feitas por (...) amadores”? E a entrevista de Bruno 

à MN não teria sido fundamental para o fato de que um “vídeo acabou sendo 

postado nas redes sociais”? Por que esquecer-se de mencionar nominalmente essa 

contribuição ao comemorar o desmascaramento da versão oficial de que o jovem 

portava coquetel molotov? 

Fazemos ainda um outro registro de assujeitamento ideológico, ocorrido 

quando a locutora recorre a aspas imaginárias: “Parecia um recado da TV (...): ‘Não 

precisa de mídia alternativa para questionar as autoridades”. Fica claro o objetivo de 

afirmar o primado da mídia convencional sobre a alternativa. A autora, porém, acaba 

esquecendo-se da referencialidade jornalística que, ao usar aspas, sempre coloca 

as palavras na boca de alguém com nome, sobrenome e função120. Entendemos que 

tais interpelações, assujeitamentos e esquecimentos, apontados pela Análise do 

Discurso, são mais reveladores quando despercebidos pelo locutor; porém, não são 

pouco significativos quando resultantes de um processo consciente de edição e 

construção discursiva por parte dos jornalistas. 

Passamos agora ao debate publicado, também em 30 de julho, 

integralmente no OI, com introdução de Mauro Malin121 e realizado em São Paulo, 

                                                                                                                                                                                     
118 “(tv) Diz-se de voz, pessoa ou objetos que não estão visíveis na cena apresentada. Voz off. 
Loucutor em off. Fora de campo. Fora de cena (RABAÇA; BARBOSA, 2002)”. 
119 A matéria faz menção ao grupo no off do repórter e em créditos por escrito. À parte o 
discurso/texto em questão, temos aqui um caso de “complementaridade” como já mencionado em 
nossa dissertação, entre mídia convencional, com os inquéritos do Jornal Nacional, e mídia 
independente, com o vídeo apresentado. 
120 As aspas imaginárias eximem da necessária referencialidade. Na falta de um personagem para 

declarar o que está previsto na pauta, jornalistas são tentados a faltar com a ética. Já soubemos de 
uma colega que inventou um personagem e seu depoimento para fechar uma matéria. Também falha 
nessa referencialidade o repórter que atribui, por exemplo, uma fala a alguém não identificado: “Disse 
um dos manifestantes”. Esse recurso tem pouco valor informativo. A não ser que a informação seja 
realmente relevante, como uma grave denúncia, que pode alterar o curso ou a interpretação de um 
acontecimento, e a fonte tenha se negado a identificar-se. Nesse caso, porém, o jornalista sabe o 
nome, sobrenome e função de sua fonte. E sustenta, com sua credibilidade profissional, a 
informação. 

121 Há cerca de 100 artigos do autor no Observatório da Imprensa. Pesquisa no Linked In informa ser 
ele sócio da empresa Tápiz Comunicação e editor adjunto do OI – embora não apareça no 
expediente do site. O currículo indica também passagens pelo Jornal do Brasil e O Globo. Pesquisa 
realizada em 28/03/2016. 
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“na sede da Oboré, empresa nascida para melhorar e expandir a comunicação do 

movimento sindical que ressurgia na segunda metade dos anos 1970 (MALIN, 

2013)”. Os participantes do debate serão referenciados com “apud MALIN, 2013”. O 

trecho abaixo, de Thiago Herdy122, mesmo se não veicula discurso sobre a MN, 

registra importante marca relativa à corporalidade que compõe o ethos dos 

jornalistas, no que se liga a perigos que certas coberturas acarretam, como 

aconteceu nas Manifestações. Durante os protestos, além de repressão da polícia, a 

mídia convencional chegou a ser hostilizada pelos manifestantes, o que não 

aconteceu, pelo menos, na mesma escala, com as NMI. O texto do debate contém 

complementações em colchetes, inseridas por MALIN (2013).  

Quanto à questão da segurança, o que contou (...) foi o instinto de 
autopreservação. No final das contas, todos os veículos foram pegos 
de calça curta, não vi ninguém com equipamento de segurança. A 
Abraji já divulgou algo a respeito. Existe, por exemplo, um boné 
que é rígido, protege, e você não usa capacete, não fica com cara 
de combatente, que pega muito mal. Eu não tive coragem de ir para 
a rua com capacete. Algumas pessoas foram (...) Graças a Deus não 
aconteceu [o pior]. Foi terrível o que aconteceu com o Sérgio [Silva, 
fotógrafo parceiro da Agência Futura Press; ferido com bala de 
borracha, correu risco de perder a visão do olho esquerdo]. E 
também com a repórter do TV Folha [Giuliana Vallone, atingida na 
região do olho direito por bala de borracha]. Felizmente não 
ficaram com sequelas, mas poderia ter acontecido muita coisa pior 
(HERDY, apud MALIN, 2013)123. 

O jornalista de O Globo também menciona um trecho que confirma o que é 

apontado por Cavalcanti (2006, p. 64) como típico do ethos profissional de uma 

categoria que considera ter a “missão de trazer a luz do conhecimento” à sociedade: 

“Nós somos atores nesse controle. Acredito que temos uma missão e que isso faz 

                                                           
122 Em pesquisa no dia 28/03/2016 localizamos matéria do jornalista, no site de O Globo, datada de 
17 de março, dando conta de que, pelo menos até essa data ele trabalhava no jornal; e constatamos 
que ele ocupa desde dezembro de 2015 a presidência da Associação Brasileira de Jornalismo 
Investigativo (Abraji), em checagem feita no dia 28, no site da entidade. 
123 Considerando as menções a “equipamento de segurança”, “boné” e “capacete”, a essa altura 
supomos que já seja clara a relação da corporalidade e, consequentemente, do ethos, segundo a AD, 
com o vestuário (BARTHES, apud MAINGUNEAU, 2006, p. 268) e com as consequências do 
exercício da atividade jornalística, inclusive, para a integridade física dos profissionais. Um certo 
ethos do perigo/aventura/insegurança inscreve-se no corpo, também pelo vestuário – ou da ausência 
dele como “equipamento de segurança”. O registro de Herdy (apud MALIN, 2013) se faz 
indispensável numa investigação que trata do ethos dos jornalistas, e soa até profético, ao alertar, em 
2013, para um perigo que se concretizou tragicamente menos de um ano depois, com a morte do 
cinegrafista Santiago Andrade, da TV Bandeirantes, no dia 6 de fevereiro de 2014 – ainda no 
contexto das Manifestações de Junho –, atingido por um rojão quando cobria  protestos na Central do 
Brasil, no Rio. 
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diferença. Enquanto estivermos noticiando, relatando, contando o que vemos, 

não precisa de mais nada (Herdy apud MALIN, 2013)”. 

O fundador da Mídia Ninja, Bruno Torturra (apud MALIN, 2013), que 

participou do debate, contesta o que (MORETZSOHN, 2013) disse acima sobre 

desvantagens da não edição e sobre tomar posição: “(...) a gente não esconde nada 

do que aconteceu, mesmo que isso não seja bom para a nossa causa. A não 

edição, o tempo real, o streaming jogam muito a nosso favor, e o fato de não 

disfarçarmos [a posição tomada]”. 

O seguinte trecho do debate que nos pareceu revelador foi o de Aldo 

Quiroga124, que segue: 

(...) faz dois anos que eu estou no ar condicionado do estúdio, 
mas fiquei anos fazendo reportagem, e fiquei muito impressionado 
com a reação que eu vi nas ruas contra quem portava um microfone, 
não era mais só contra a Globo (...) Dessa fez havia uma 
hostilidade generalizada, era uma hostilidade física. (...) eu fui para a 
rua, mas meio que por causa disso: não aguento mais ficar no 
estúdio. Pus o capacete de ciclista e fui lá de bicicleta acompanhar o 
que estava acontecendo. E vi duas abordagens desse tipo de 
hostilidade contra a imprensa. (...) Enquanto profissional, a gente 
em algum momento deixou de fazer a nossa lição de casa, que 
era estar na rua. (...) Por isso muita gente foi pega de surpresa 
pelo que estava acontecendo, porque a gente se habituou a essa 
cobertura de telefone.  (Quiroga Apud MALIN, 2013). 

O trecho revela, a um só tempo, a violência contra a imprensa convencional 

e o ethos profissional em dívida com a obrigação do repórter de “estar na rua”. 

O sétimo texto que analisamos, reproduzido no OI na mesma data dos dois 

anteriores, foi publicado originalmente no blog Journalism in the Americas, do Centro 

Knight da Universidade do Texas125, e escrito por Natália Mazotte126. 

Correspondendo aos objetivos dessa instituição, o artigo ajuda a compor o discurso 

acolhedor à Mídia Ninja que transparece no OI, procurando demonstrar equilíbrio ao 

                                                           
124 Checagem no Linked In aponta Quiroga como editor-chefe da TV Cultura e mantendo vínculo com 
a Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). Já a Plataforma Lattes do CNPQ, atualizada em março 
de 2015, o registra como professor dessa universidade, com experiência de 18 anos em docência. 
Ambas as apurações feitas em 28/03/2016. 
125 A organização (https://knightcenter.utexas.edu/pt-br/aboutus) presidida por Rosental Calmon 
Alves, é dedicada à “capacitação profissional para jornalistas na América Latina e no Caribe”. 
126 No dia 28 de março de 2016, pesquisa no site do Centro Knight levantou que Natália faz parte do 
staff da entidade, é mestre em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e integra o MediaLab UFRJ. 
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citar, por exemplo, críticas já referidas por Moretzsohn (2013). Um discurso, porém, 

no qual transparece um tom favorável. 

O coletivo Mídia NINJA (...) atraiu os olhares e a admiração de 
milhares de pessoas (...) Ninja (...) é uma sigla que significa 
“Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação”. É esta última palavra 
que tem dado o tom de sua cobertura e levantado o debate sobre 
se ainda faz sentido apartar jornalismo e ativismo. (...) o grupo 
surpreende, chegando a bater a marca dos 100 mil espectadores. 
Os ninjas (...) têm uma resposta do público que supera em muito 
a interação vista em páginas de veículos da grande mídia brasileira. 
Eles já contam com mais de 120 mil curtidores no Facebook 
(MAZOTTE, 2013) 

Nossos negritos indicam que autora tangencia em apenas duas linhas um 

dos principais questionamentos acerca das NMI – se jornalismo e ativismo podem 

estar juntos. A expressão “se ainda faz sentido” e o viés invertido (se as duas 

atividades podem estar apartadas) deixa claro a opinião de que ativismo e 

jornalismo não só podem como devem estar juntos. Além disso os trechos foram 

negritados para evidenciar um certo entusiasmo e falta de distanciamento, que 

parecem se confirmar no trecho a seguir. 

(...) O sucesso fica evidente também nas reuniões abertas do 
coletivo, que atraem centenas de pessoas dispostas a colaborar e se 
juntar ao time de ninjas. Na última delas, realizada na Escola de 
Comunicação da UFRJ na terça-feira (23/7), muitos participantes 
deixaram claro o porquê do apoio: “A gente se sente muito 
representado pela forma como vocês andam noticiando. A 
versão da história que vocês dão é muito próxima a versão do 
fato que a gente verifica”, disse um dos presentes, aplaudido pelos 
demais (MAZOTTE, 2013).  

Vale registrar a ausência de nome, sobrenome e função após as aspas, o 

que revela esquecimento, em nossa opinião, um esquecimento assujeitado, da 

elementar técnica jornalística de objetivar a procedência de uma fala – comentamos 

esse tema, acima, em nota de pé de página. Parece-nos que a locutora não percebe 

essa necessidade por estar se dirigindo ao público do site da instituição onde 

trabalha, provavelmente, uma “comunidade imaginária dos que comungam na 

adesão do mesmo discurso (MAINGUENEAU, 2011, p. 99)”.  

Reproduzido no Observatório da Imprensa, tal esquecimento, possivelmente, 

tenha recebido a mesma acolhida favorável pelos leitores do site. Essa recepção 

favorável estaria de acordo com a nossa tese de que o OI formulou um “discurso 

simpático” à Mídia Ninja e que, possivelmente, seu público também constituiria uma 
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comunidade de “adesão” a tal discurso, sem maiores exigências críticas quanto ao 

grupo – mas checar essa recepção redundaria em outro estudo, que foge ao nosso 

escopo.  

O suporte para tal aprovação ao coletivo é buscado também na autoridade 

acadêmica da professora da Escola de Comunicação (ECO/UFRJ), Ivana Bentes, à 

época, diretora da faculdade, uma das mais entusiastas defensoras da Mídia Ninja. 

Esse tipo de engajamento, que faz o repórter assumir o ponto de 
vista do manifestante, é o que, na opinião da diretora da Eco, Ivana 
Bentes, constitui a riqueza do grupo. “A Ninja trabalha com a 
comoção, o desejo e a participação social, é um tipo de narrativa 
muito mais interessante do que a ideia pobre e corporativista de 
jornalismo”, declarou durante a reunião do coletivo (MAZOTTE, 
2013). 

A professora, também grande defensora da não exigência do diploma para o 

exercício do jornalismo, deixa claro o que pensa quanto à superioridade das NMI 

sobre o jornalismo convencional. Por fim, observamos ainda que o tom acrítico da 

jornalista do Centro Knight quanto ao coletivo midiático já ficava evidente no título do 

artigo – “Jornalistas independentes da Mídia Ninja ganham atenção” – que assume a 

crença da indepedência autoatribuída na sigla sem qualquer questionamento ao 

longo da matéria. Passemos a outro texto. 

Questioada por Moretzsohn (2013), a visão de “mídia vendida aos interesses 

comerciais” levaria a supor que dos textos republicados da Folha de S. Paulo, o 

Estado de S. Paulo e O Globo só seria veiculado um viés contrário às NMI. Não é o 

que ocorre com a matéria de Nelson de Sá, reproduzida da Folha entre as matérias 

que o OI colocou no ar dia 30 de julho. É o que se chamaria em qualquer redação de 

uma “matéria correta”, que segue as técnicas jornalísticas, como a de ouvir os dois 

lados. Resume a história da Ninja, menciona as acusações ao Fora do Eixo e a 

Capilé, fala dos estudos para manutenção econômica do grupo e não esconde,  mas 

descreve objetivamente seu impacto na imprensa internacional: 

A prisão do ‘ninja’ foi parar no ‘New York Times’ e no 
‘Guardian’. Em pouco mais de um mês, o grupo já foi descrito 
como protagonista de uma “mudança no panorama da mídia”, 
no ‘Wall Street Journal’, e como “um fenômeno de mídia que 
atraiu atenção e admiração de milhares”, no site do Nieman 
Journalism Lab, da Universidade Harvard (SÁ, 2013). 
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Aqui percebemos que o fato de fazer parte – bem como O Globo e o Estado 

de S. Paulo – do que setores ligados à formação discursiva de esquerda chamariam 

de “mídia vendida aos interesses comerciais” não impediu a Folha de produzir uma 

matéria equilibrada. Claro que alguém aferrado à visão criticada por Moretzsohn 

(2013) insistiria que trata-se de uma exceção que confirma a regra. O fato é que 

casos como esse desestabilizam a versão de quem absolutiza o ethos/habitus 

portador da rejeição ao mercado atribuído por Barros Filho e Sá Martino (2003, p. 

124) aos jornalistas. 

Temos a partir de agora um debate entre Chico Otávio127, que teve sua 

matéria em O Globo, de 4 de agosto, reproduzida dois depois no OI, e Cátia 

Guimarães128, cujo artigo foi publicado também no dia 6 pelo site de mediacriticism. 

As expressões do locutor no texto do diário fluminense utilizam linguagem 

descontraída, possivelmente, para deixar na opacidade, tanto o ataque às NMI 

quanto a consideração e até o temor pela concorrência que representam à grande 

mídia. Na presente dissertação já apontamos um debate de profissionais no 

Facebook, curiosamente do mesmo jornal, que veiculava semelhante rejeição às 

novas narrativas. Vejamos: “A reunião patinava, sem que os presentes se 

entendessem sobre o uso ou não de recursos públicos, até que um homem barbudo, 

de blusa molhada, interrompeu o recinto para anunciar: Invadimos a Câmara 

Municipal! (OTÁVIO, 2013)”. 

Em nosso entendimento, a expressão “homem barbudo”, nesse contexto, é 

contribuição de uma formação discursiva de oposição ao setor da sociedade 

compreendido como linha política de esquerda cujo grande representante, 

atualmente, é o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva. Para o personagem 

mencionado, o revés subjetivo de ser “barbudo” é agravado, sem agregar 

informação e objetividade jornalística, ao fato de estar “de blusa molhada”, o que 

parece denotar (ou conotar?) desleixo129. Evidencia-se aqui uma estratégia 

                                                           
127 Vencedor do Prêmio Esso em 2012, na categoria Educação. Em busca no site de O Globo no dia 
29 de março de 2016, a mais recente participação do jornalista era de 15 de novembro de 2015.   
128 Segundo pesquisa na Plataforma Lattes do CNPQ, em 21 de março de 2016, a autora atualizou 
seu currículo em 4 de abril de 2015, quando era mestre em Comunicação e Cultura pela ECO/UFRJ e 
doutora em Serviço Social pela mesma universidade. Em pesquisa no OI, na mesma data, 
observamos que ela já publicou 19 artigos no site. 
129 Percebe-se também aqui, como em Mazotte (2013), o esquecimento da regra jornalística de 
informar o nome, sobrenome e função do personagem, operando, porém, a favor de uma formação 
discursiva oposta à da jornalista do Centro Knight. 
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discursiva de desqualificação. O texto prossegue: “Uma explosão de vivas e 

aplausos tirou o terceiro encontro da Mídia Ninja no campus da UFRJ, na Praia 

Vermelha, da encruzilhada do impasse”. Note-se que o autor fala do mesmo evento 

relatado por MAZOTTE (2013) compondo com aquela fala, e com outras, um 

interdiscurso130. 

A sequência, sobre a “novidade” anunciada pelo “homem barbudo” deixa 

claro – para um analista do discurso – a demarcação de território sobre o que é e o 

que não é jornalismo:  

A novidade, ao ser anunciada na primeira pessoa do plural, seria um 
escândalo em qualquer redação. Mais ou menos como se um 
repórter de Política soltasse um ‘ganhamos a eleição’ ou o colega de 
Esportes festejasse um gol com algo como ‘vencemos o clássico’ 
Para os ninjas, porém, não há campo neutro. O movimento (...), 
não esconde seu lado (OTÁVIO, 2013).  

Recorrer à cenografia de “qualquer redação” fala sem dizer objetivamente 

que os ninjas não pertencem ao campo. O uso do jargão – pois não se especifica 

que é uma “redação de jornal” – talvez revele que o locutor (ser do discurso) 

esquece-se de que fala a um público amplo, e passa a dirigir-se aos seus pares de 

ofício. 

O texto é rico em esquecimentos, interpelações e assujeitamentos relativos 

à citada formação discursiva. Mas deixemos que Cátia Guimarães prossiga o 

emblemático debate dos dois textos que o OI publicou no mesmo dia. O texto dela é 

intitulado “‘O Globo’ e o jornalismo do Mídia Ninja”. E a autora aborda justamente o 

título da matéria do colega: 

Comecemos pelo título, preciso e esclarecedor: “Ninjas querem 
verba oficial para sobreviver”. Título, segundo o Manual de 
Redação do Globo, é o “anúncio da notícia, concentrado no fato 
que provavelmente mais despertará atenção”. E isso diz muito 
sobre as opções “objetivas” e “neutras” tomadas pelo jornalista. 
Em primeiro lugar, o debate da reunião relatada na matéria era 
prioritariamente sobre a busca de recursos públicos 
(...)(GUIMARÃES, 2013)”.  

                                                           
130 “(...) o ‘interdiscurso é também um espaço discursivo, um conjunto de discursos (de um mesmo 
campo discursivo ou de campos distintos) que mantêm relações de delimitação recíproca uns com os 
outros. Assim (...), ‘é uma articulação contraditória de formações discursivas que se referem a 
formações ideológicas antagônicas’ (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2012, p. 286)”.  Maingueneau 
(apud BRANDÃO, 2004, p. 89) sustenta que o interdiscurso, “um espaço de trocas entre vários 
discursos convenientemente escolhidos”, é mais importante que o discurso, ou seja, que há um 
“primado do interdiscurso sobre o discurso”. 
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A ironia perpassa o texto, por meio das aspas em “isso diz muito sobre as 

opções ‘objetivas’ e ‘neutras’ tomadas pelo jornalista”. A técnica jornalística, 

inclusive, o padrão do diário fluminense, são convocados como componentes do 

interdiscurso por meio da definição de título dada pelo Manual de Redação. A 

locutora dedica-se então a desconstruir o que ela percebeu como um artifício do 

título para desqualificar a busca de recursos públicos pela Ninja, qualificando-a 

como um apelo a recursos “oficiais” do governo federal (de esquerda) 

Como sabemos – principalmente nós, jornalistas – que as 
palavras não são neutras, uma consulta ao dicionário basta para 
mostrar a diferença entre o relato e o fato. “Oficial”, diz o Michaelis 
nas duas primeiras definições, é aquilo que é “proposto por 
autoridade ou por ela emanado” ou “que emana do governo”. Em 
nenhuma das definições o termo aparece como sinônimo de 
“público”. E esse mesmo dicionário nos ensina também, nas duas 
primeiras definições, que “público” é o “pertencente ou relativo a 
um povo ou ao povo” e, de forma mais direta, o “que serve para 
uso de todos (GUIMARÃES, 2013)”. 

A jornalista também incorre em esquecimentos, interpelações e 

assujeitamentos – os quais cabe apenas registrar e não, de acordo com a AD, 

qualificar: a teoria de origem francesa atribui esses fenômenos a todo e qualquer 

discurso. A diferença dos fenômenos ocorridos no discurso da locutora em relação 

ao profissional de O Globo está na formação discursiva pela qual ela é assujeitada, 

que fica clara no trecho a seguir, quando explica o objetivo da reunião na Praia 

Vermelha. 

a discussão era sobre como podemos (e devemos) disputar o 
Estado, demandar o público, aquilo que é de todos, para as 
causas e iniciativas populares, impedindo, portanto, que ele seja 
inteiramente colonizado pelos interesses privados hegemônicos 
(GUIMARÃES, 2013).  

No texto cuja análise segue, evidenciaremos a autocrítica que desde o início 

de nossa pesquisa supusemos haver por parte dos jornalistas em relação ao 

fenômeno Ninja. Antes, porém, lembramos que ao lermos Barros Filho e Sá Martino 

(2003, p. 112 – 127), nossa análise foi enriquecida com a noção de que, com a 

autocrítica, os jornalistas acabam por legitimar suas práticas quando essas não se 

elevam ao patamar do ethos de portador das luzes do conhecimento ou de “homem 

das letras”, ou seja, quando são limitadas pelos mecanismos “do poder e do 

mercado”. É o que MORETZSOHN (2013) defende tão bem ao falar, acima, em 

“trabalhar na conta do chá”.  
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Explicado por Barros Filho e Sá Martino (2013), o processo parece resultar 

num solidário “roupa suja se lava em casa”. Seria algo como: “Não precisamos ser 

criticados pois já fazemos nossa própria crítica”. E talvez essa até seja uma – entre 

tantas e tão importantes, claro – das explicações para o tamanho sucesso de um 

site como OI e de outros observatórios e colunas de crítica do jornalismo, em geral, 

encabeçados por jornalistas. 

Mas vamos ao texto. Publicado em 1º de agosto por Lilia Diniz131, ele relata 

uma edição do programa Observatório de Imprensa na televisão, exibido pela TV 

Brasil no dia anterior, e contém a opinião de outros jornalistas. A autocrítica 

comparece já no começo quando anuncia que a MN tem como objetivo “quebrar a 

narrativa uníssona da grande imprensa”. Comandando o programa, Dines (apud 

DINIZ, 2013) afirma que as manifestações trouxeram “uma nova forma de 

jornalismo” e que o coletivo “pode revitalizar um processo jornalístico que na última 

década só se preocupou com a sua própria sobrevivência”.  

Também convidada daquela edição do OI na TV, Moretzosohn (apud DINIZ, 

2013) diz que “o grupo recupera a reportagem de rua, que o jornalismo tradicional 

tem deixado de lado progressivamente”. Já citado por nós e presente ao programa 

Malin (apud, DINIZ, 2013) acrescentou que o “Ninja cresce no rastro da falta de 

agilidade da grande imprensa”. Ele está entre os o que afirmam a tendência de as 

NMI e a mídia convencional se complementarem. A autora afirma que “para ele, a 

imprensa alternativa pode oferecer aos veículos estabelecidos novos olhares que 

estes são incapazes de ter por estarem atrelados às velhas práticas da profissão 

(DINIZ, 2013)”.  

Mesmo para ressaltar tal interação, um combalido ethos autocrítico se 

ressente do atrelamento “às velhas práticas”. Tal ethos, inferiorizado, menciona que 

“a imprensa alternativa pode oferecer aos veículos estabelecidos novos olhares”. 

Mas esquece-se de mencionar – como seria natural numa relação de 

complementaridade – aquilo que a grande mídia pode oferecer às NMI. Como se 

trata não do programa ao vivo mas de um relato noticioso por escrito, resta saber se 

o esquecimento foi de Malin, durante sua fala no programa, ou se resultou da 

                                                           
131 Em busca na internet (21/03/15), não encontramos registros da atuação profissional de Lilia Diniz, 
porém, no OI há cerca de 100 artigos assinados por ela. Entre esses textos, os que chegamos 
verificar são notícias relatando edições do programa Observatório da Imprensa na TV, inclusive, o 
texto em questão. 
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seleção feita por Lilia ao redigir a matéria. Ambos os casos seriam registros 

reveladores de um ethos autocrítico – assimilado como habitus jornalístico –, por 

parte dele ou dela. 

No mesmo dia 13 de agosto, um texto evidencia a necessidade do 

“aprofundamento da reflexão sobre os fatos” de que falamos na Introdução. Trata-se 

da reprodução de entrevista com Fabio Malini132 publicada no IHU On-Line, o site do 

Instituto Humanitas Unisinos133. Os entrevistadores são Patrícia Fachin134 e Ricardo 

Machado135. Numa resposta, Malini (apud FACHIN; MACHADO, 2013) afirma que, 

nas Manifestações, os midiativistas venceram “a disputa pelo tempo real” com “a 

produção de conteúdo na rua, e sua reprodução na rede”. E continua: 

Além disso, há uma disputa pelo pós-acontecimento, ou seja, a 
interpretação do fato. Esse, que era o objeto da reconversão dos 
jornais tradicionais – mais voltados para a análise –, acabou 
concorrendo com os analistas ou os novos colunistas, que em 
seus blogs e no Facebook dissecam o acontecimento (MALINI 
apud FACHIN; MACHADO, 2013). 

Entendemos que essa “interpretação do fato” e dissecação do 

acontecimento não possa ser feita pela iniciativa voluntarista de uma pessoa 

imbuída de determinada causa, em meio ao calor de um protesto. E também não 

seria possível aos jovens Ninja, pelo menos no estágio em que se encontravam em 

2013. Aqui reside a convicção, que confirmaremos em nossas Considerações finais, 

de que o aprofundamento da reflexão sobre os fatos é um dos diferenciais que os 

jornalistas podem oferecer face ao desafio das novas tecnologias. Cabe aos 

profissionais e aos veículos de comunicação empreenderem tal iniciativa de 

“reconversão”. 

Chegamos aos dois últimos textos submetidos à AD em nossa pesquisa. O 

que abordaremos primeiro será com o objetivo de introduzir o que analisaremos a 

                                                           
132 Mestre em Ciência da Informação pelo IBICT/CNPQ - ECO-UFRJ, doutor em Comunicação e 
Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2007), (...) professor do Departamento de 
Comunicação, da Universidade Federal do Espírito Santo, onde coordena o Labic (Laboratório de 
pesqusia sobre Internet e Cultura), pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Comunicação 
Distribuída e Transformação Política Cibercult, coordeandor da pesquisa "Cartografia das 
Controvérsias na Internet", em parceria com a ECO/UFRJ. (Fonte: Plataforma Lattes do CNPq, com 
atualização em novembro de 2015; checagem realizada em 1º de abril de 2016). 
133 “IHU é um órgão transdisciplinar da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, em São 
Leopoldo, RS. (do IHU On-Line). 
134 Localizamos apenas a referência no Twitter de Patrícia, no dia 1º de abril de 2016, como “jornalista 
no Instituto Humanitas Unisinos -IHU e graduanda do curso de Filosofia”. 
135 O Linked In aponta Machado como Coordenador de Comunicação do IHU e mestre em 
Comunicação pela Unisiono. Pesquisa feita em 1º de abril de 2016. 
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seguir. Trata-se de artigo do blog de Luiz Zanin Oricchio136, publicado no OI em 13 

de agosto de 2013, relatando a entrevista de Torturra e Capilé ao Roda Viva, num 

discurso favorável aos entrevistados. O autor chama os Ninjas de “jovens 

combatentes da era digital”, fala em contestação da “hegemonia de narrativas”, e 

“questionamento da hierarquia informativa”. 

O texto é reproduzido de um blog hospedado no portal do Estadão, veículo 

que se enquadra perfeitamente no que a polarização discursiva chamaria de “mídia 

entregue aos interesses comerciais”. No entanto, não só apresenta uma abordagem 

favorável à MN como capta a visão de Alberto Dines. Oricchio (2013) mostra como o 

Observatório liderado pelo experiente jornalista contribuiu com massa crítica para 

que surgisse137 e se consolidasse um “discurso simpático” ao coletivo, que passou a 

disputar/aliar-se/negociar com outros no interdiscurso acerca das Narrativas 

Midiáticas Independentes: 

“No fundo, achei que o jornalista mais livre, entre todos, era o 
decano Alberto Dines, veterano de várias redações, e ele mesmo 
um cruzado da reflexão sobre a mídia com seu Observatório da 
Imprensa. Estranhamente, mas talvez nem tanto, o melhor fluxo de 
ideias se dava entre os jovens e o mais velho profissional lá 
presente (ORICCHIO, 2013)”. 

E é de Alberto Dines a publicação de 20 de agosto de 2013, que encerra 

esta nossa análise dos discursos de jornalistas acerca das Narrativas Midiáticas 

Independentes. O tom de defesa do grupo é claro e mostra porque o OI constituiu-se 

o lugar de onde é proferido um discurso que temos chamado de “discurso simpático” 

à Mídia Ninja: 

Para enfrentar o frio e/ou o esvaziamento das redações, nossa 
mídia empenha-se num esquentamento generalizado. Quer barulho, 
calor. A vítima do mais recente exercício de tiro ao alvo tem sido a 
nanica Mídia Ninja, subitamente alçada à posição de destaque pela 
própria grande mídia. Arrependida e para não se desmoralizar, 

                                                           
136  “Luiz Zanin Oricchio é repórter especial, colunista e crítico de cinema do 'Estado', jornal para o 
qual escreve desde 1990. Estudou filosofia e psicologia na USP. Há muitos anos trocou a psicanálise 
pelo jornalismo e pela crítica de cinema. Sem remorsos”. (transcrito do blog “Luiz Zanin, Cultura, 
Cinema & Afins”, no site do Estado de S. Paulo. Apuração feita em 22/3/2016). 
137 Uma versão é, inclusive, de que a elevação do grupo a tema de debate nacional iniciou no OI: 
“Muito rapidamente, a partir de dois artigos da jornalista e escritora Elizabeth Lorenzotti, 
publicados neste Observatório (...), o instigante coletivo de comunicadores ganhou intensa 
notoriedade, com seus integrantes sendo convidados a fazer palestras e participar de programas de 
debates na televisão (COSTA, 2013)”. Luciano Martins Costa tem cerca 100 textos postados no OI, 
verificados em 28 de março de 2016. Ele publicou, dia 30 de junho de 2015, um artigo de “despedida” 
no site. Pesquisa, também em 28 de março, registra artigos regulares de crítica da mídia publicados, 
atualmente, por ele no site Brasileiros, do grupo Terra. 
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girou para o lado suas metralhadoras midiáticas e descarregou 
seu furor contra o coletivo musical chamado Fora do Eixo, onde 
o projeto Ninja foi incubado. 

Além da autocrítica ao campo  jornalístico, uma argumentação dramática, 

lança mão de formação discursiva militar – não no aspecto ideológico, relativo à 

“direita”, mas linguageiro, relativo ao belicismo – e vai favorecer uma interpelação e 

um assujeitamento (notemos que trata-se de um jornalista experiente especializado 

em analisar fenômenos midiáticos) que não questiona e demonstra até um ar 

condescendente para com o Fora do Eixo (FdE): “É possível que o FdE tenha 

cometido erros e enveredado pelo caminho das simplificações, mas qualquer 

experiência antes de ser bem sucedida atrapalha-se com enganos (DINES, 2013)”.  

Parece-nos ocorrer aqui um esquecimento que o bom chefe de reportagem não 

deixaria passar, e mandaria o repórter voltar à rua para apurar melhor. A 

impressionante novidade da economia não convencional do coletivo cultural, 

baseada na lógica das redes, mesmo se legitimada, inclusive, por estudos 

acadêmicos (ANTOUN; MALINI 2013, p. 50), demanda um aprofundamento que não 

é cobrado por Dines. 

Segue-se uma reiteração da (auto)crítica do jornalismo e uma exaltação 

quase adjetivada da MN. Para esse locutor (DINES, 2013), “a indústria jornalística 

brasileira finalmente assumiu sua crise identitária e estrutural”. Enquanto “a 

sociedade ia para as ruas”, ficou clara “a incapacidade de nossa imprensa (...) 

em perceber o que acontecia além dos respectivos umbigos”. A Mídia Ninja, por 

sua vez, “destacou-se naquele momento. Foi parar no Jornal Nacional – o registro 

oficial, autorizado, do que acontece”. E tal sucesso “não foi casual, resultou da 

pasmaceira generalizada, do culto aos formatos rígidos e à inovação 

burocratizada”. O grupo entrou “em campo com a tecnologia a serviço da 

autenticidade, da instantaneidade, e não a serviço da cosmética, do glamour e 

da falsa informalidade”.  

Dines compara a MN com a imprensa alternativa dos anos do regime militar 

e cita iniciativas libertárias no Brasil e exterior, chamando os protagonistas dessas 

iniciativas de “Ninjas”, assim, com inicial maiúscula. E ele conclui o texto 

confirmando uma ideia que também sustentamos desde o início desta dissertação. 

Trata-se do ethos “do esclarecimento” presente no discurso dos jornalistas sobre si 

e, no caso, associado ao coletivo midiático. Ele fala de um “refugiado em Londres” 
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que, “para escapar das malhas da Inquisição, lançou um mensário que escreveu e 

editou sozinho durante 14 anos, o Correio Braziliense”. Refere-se a Hipólito da 

Costa como “um clássico Ninja” que “tornou-se o patriarca da imprensa livre em 

língua portuguesa”. 

Ligando a MN ao grande pioneiro do jornalismo brasileiro, o editor do 

Observatório da Imprensa avaliza a presença desse ethos do “papel educativo do 

homem de imprensa” informado por Lustosa (2004, pp. 14-15), que o exemplifica, 

justamente, com a figura de Hipólito; e também por Cavalcanti (2012, pp. 64 e 71), 

que fala da missão que o jornalista se atribui “de trazer a luz do conhecimento”. 

Observando o impacto dos jovens Ninjas – mas também seu deslizes – sobre o 

cenário midiático à época das Manifestações, resta torcer, embora como quem não 

pode prever o futuro, que aconteça, pelo menos em parte, o que Dines augurou: “Os 

Ninja138 capazes de entender o conceito de renovação poderão dar sentido e direção 

a uma mídia engessada e baratinada”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
138 Vale ressaltar que Dines, aqui, aponta como “os Ninja” pessoas em geral que ao longo da história 
trabalharam por uma imprensa livre e voltada para o bem comum e o esclarecimento da sociedade, 
bem de acordo com o ethos definido por Cavalcanti (2012) e Lustosa (2004). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluímos a nossa investigação. No início, fizemos um breve histórico da 

comunicação, desde às origens, e também do jornalismo, abordando sua condição 

trabalhista frente aos processos econômicos, políticos e tecnológicos atuais. Sem 

esses estudos, acreditamos, não seria possível ter uma noção aprofundada da 

identidade do “sujeito jornalista” – para usar a linguagem de Cavalcanti (2006). A 

dimensão da identidade, por sua vez, é indispensável para se falar no discurso 

desse sujeito.  

Consideramos, ainda: a tecnologia, enquanto técnica, como fenômeno que 

perpassa toda história da humanidade, não apenas o momento atual; sua 

concretização como velocidade bem como as relações de poder que impõe aos 

processos socioculturais; os movimentos sociais; a comunicação desses 

movimentos; as narrativas midiáticas independentes enquanto fenômeno da 

revolução da internet; e a web como esfera pública virtual de deliberação, no sentido 

de Habermas (apud MAIA, 2000). Essa contextualização foi necessária para 

contarmos história da Mídia Ninja, o que fizemos após pinceladas sobre o momento 

político à época das Manifestações de Junho de 2013.  

Os Ninjas foram apresentados em suas características de cobertura 

engajada, ao vivo, na íntegra e sem edição; em seu contexto tecnológico e 

geracional, enquanto jovens “nativos digitais” (PRENSKY,2001); e na condição de 

confrontados por discursos de jornalistas, de militantes de esquerda, de artistas que 

se disseram prejudicados pelo Fora do Eixo (NOGUEIRA, 2013) e de setores que 

questionam a economia do FdE, bem como a própria independência política do 

grupo. 

Em seguida, apresentamos a AD, a noção de ethos, sua relação com o 

conceito de habitus, as aplicações de ambos na constituição dos discursos dos 

jornalistas; as correspondências das noções de corporalidade e incorporação em 

Maingueneau (2006) e Bourdieu (apud BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003) e, 

ainda, dois aspectos dando conta de que esses profissionais se veem e discursam 

como “sujeitos do Iluminismo” e como (ou como se fossem) “homens de letras”. Por 

fim, analisamos os discursos dos jornalistas sobre as Narrativas Midiáticas 
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Independentes, no caso específico da Mídia Ninja, publicados no site Observatório 

da Imprensa.  

Quanto a essa análise, entendemos que pudemos atingir os objetivos 

específicos que nos propusemos na Introdução. Realizamos o registro de um 

discurso (ou de discursos) dos jornalistas sobre as NMI publicados em 16 artigos 

que totalizaram – após copiados e colados em documento word – 126 páginas139 e 

258 mil caracteres com espaços. Tal recorte foi feito no mais importante site de 

crítica da mídia no Brasil, repercutindo variadas visões acerca da Mídia Ninja, das 

mais favoráveis às radicalmente contrárias. Nos textos, compareceram, além dos 

colaboradores regulares do OI, jornalistas tanto da grande mídia como de 

instituições que questionam a atuação da mesma.  

Observamos, apesar de haver abordagens predominantemente e, por vezes, 

estrategicamente críticas, de forma geral, um “discurso simpático” ao coletivo 

midiático, discurso construído a partir da liderança de Alberto Dines no site do OI. Os 

discursos apontaram os diferenciais das NMI, tais quais a presença testemunhal – o 

estar na rua em meio aos fatos é fator de forte interpelação para os jornalistas –, a 

fidedignidade resultante da não edição e transmissões na íntegra, e o poder da 

viralização pela internet. Os aspectos da não edição e transmissões na íntegra, 

porém, também figuram como desvantagem por terem sido desprovidas de 

hierarquização e contextualização. A atitude – em si, geralmente bem aceita – de 

assumirem um lado, no caso, supostamente, o lado dos manifestantes, foi vista, 

devido à falta de profissionalismo com que se efetivou, como ponto negativo; bem 

como o despreparo dos Ninjas quanto às regras jornalísticas. 

Tem particular importância para a presente dissertação a crítica sobre a 

não edição/contextualização/hierarquização na narrativa dos acontecimentos, 

evidenciada, sobretudo por MORETZSOHN (2013b) e Ribeiro (apud 

MORETZSOHN, 2013b), já que a não realização dessas operações dificulta a 

compreensão dos acontecimentos. E, justamente, essa contextualização favorece o 

“aprofundamento da reflexão sobre os fatos” a que nos referimos em nosso objetivo 

geral como um diferencial que os jornalistas podem oferecer frente às NMI. 

Pudemos perceber nos discursos dos jornalistas a autoatribuição de um ethos 

                                                           
139 Em corpo 12, fonte Arial. 
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discursivo como “sujeito do Iluminismo”, aquele que leva ao público as luzes do 

conhecimento, particularmente, em posicionamentos como de Herdy (apud 

MALIN,2013), Dines (2013) e Moretzsohn (2013b).          

Referenciamos, em nossos estudos, o vínculo entre ethos e habitus (em 

Bourdieu) para Maingueneau, na análise dos textos do OI. Porém, especificamente, 

a relação da reflexão bourdieusiana com o conceito de ethos na AD ficou por conta 

das noções de corporalidade e de incorporação, com registros que pudemos 

detectar em Hessel (2013), Lorenzotti (2013b) e Malin (2013). Por sua vez, a 

presença de um discurso de demarcação de território profissional diante da Mídia 

Ninja – que também supomos haver ainda quando estávamos começando a 

pesquisa – pôde ser observada em Otávio (2013), Moretzsohn (2013b) e Hessel 

(2013). E ainda, a marca da autocrítica como estratégia de defesa do campo 

jornalístico, referida na Introdução e prevista conceitualmente por Barros Filho e Sá 

Martino (2003) pôde ser percebida sobretudo em Singer (2013), que ofereceu 

original exemplo de “laço de fraternidade” entre concorrentes midiáticos. 

Os fenômenos discursivos dos esquecimentos (ORLANDI, 2010; 

BRANDÃO, 2004), interpelações e assujeitamentos ideológicos (MUSSALIM; 

BENTES, 2009), e a influência das formações discursivas (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2012; BRANDÃO, 2004) nos discursos dos jornalistas foram 

registrados abundantemente: Singer (2013), Mazotte (2013), Otávio (2013), 

Guimarães (2013), Diniz (2013) e Dines (2013). 

Pudemos, finalmente, confirmar a hipótese que lançamos, na Introdução, 

sobre a pergunta “Na era das Novas Tecnologias da Informação e das 

Comunicações, na qual todos os cidadãos são potenciais produtores e divulgadores 

de conteúdo midiático, o que o jornalismo tem a oferecer como diferencial 

informativo?”. Trata-se, como dissemos, do nosso objetivo geral. A hipótese era de 

que “o aperfeiçoamento da técnica jornalística e o aprofundamento da reflexão sobre 

os fatos” constituiriam o diferencial que o jornalismo e os jornalistas têm a oferecer 

diante das NMI. Reforçam nosso argumento as falas de Hessel (2013), Moretzsohn 

(2013a) e Malini (Apud FACHIN; MACHADO, 2013). 

Verificamos que os três jornalistas citados acima argumentam – e 

entendemos não serem argumentações contraditórias – que 1) os Ninjas não teriam 

condições de explicar as manifestações (mas apenas de transmiti-las); 2) que a 
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mera transmissão sem hierarquização não favorece a compreensão e 3) que há uma 

disputa pelo “tempo de narrar” (ou seja, o “tempo real”) e uma disputa pelo “pós-

acontecimento” (a “interpretação dos fatos”) – as expressões entre aspas são de 

Malini (Apud FACHIN; MACHADO, 2013) . A partir dessa verificação, acreditamos 

estar devidamente sustentado um discurso que defende o “aprofundamento das 

reflexão sobre os fatos” como um “diferencial informativo” que (ainda) pode/deve ser 

oferecido pelos jornalistas. 

Por outro lado, os relatos explorados durante nossa investigação deixaram 

claro que iniciativas como a da Mídia Ninja, ou de pessoas imbuídas do desejo de 

informar fazendo uso das novas tecnologias, estão sujeitas à espontaneidade. São 

contribuições indispensáveis aos jornalistas. Mas seus protagonistas não dispõem 

da estrutura e da formação humanística e técnica que esses profissionais possuem 

– independentemente de passarem por bons cursos de jornalismo140, ou até de os 

frequentarem –, pelo simples fato de estarem em uma instituição centenária e até 

milenar, se considerarmos formas mais primitivas de se divulgar informação. 

Corroboram para essa conclusão as falas de Otávio (2013), Singer (2013), Hessel 

(2013), Moretzsohn (2013) e Ribeiro (apud MORETZSOHN, 2013). 

Nessa linha de raciocínio, tal instituição, a imprensa, que remotamente tem 

a função de informar, acumulou insuperável patrimônio técnico e humanístico, e 

seus integrantes, um arraigado ethos/habitus socializado mediante a repetição 

(BOURDIEU, apud BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003). Com tudo isso, o 

benefício – e também o prejuízo inerente a um aparato ligado ao poder – do 

jornalismo à sociedade democrática se consolidou. Diante dos problemas atuais, 

como a fragmentação das identidades e a perda de referenciais éticos na sociedade, 

muitos vícios se agravaram ou se agregaram à prática jornalística.  

Diante dessas limitações, tanto da vertente de informação divulgada pela 

imprensa tradicional como daquela viralizada pelas NMI, advogamos em nossas 

Considerações finais a complementaridade entre ambas. É o que nos sugere 

(RIBEIRO, apud MORETZSOHN, 2013a) quando afirma que as NMI precisam ser 

                                                           
140 E acima não falamos contra (nem a favor) da exigência de diploma para o exercício do jornalismo, 
o que foge ao escopo do presente trabalho; embora nos reservemos o direito de, separadamente dos 
objetivos desta dissertação, nos posicionarmos favoravelmente à exigência do diploma, eximindo-
nos, pelo motivo alegado no início da frase, de darmos maiores esclarecimentos acerca desse 
posicionamento. 
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aprimoradas e que um “um modelo ideal” estaria “entre” as duas vertentes. Com 

Malin (apud DINIZ 2013), sustentamos que a “imprensa alternativa” pode oferecer à 

tradicional “novos olhares”, mas também esta pode potencializar, contextualizar e, 

sobretudo, checar a informação produzida por aquela. 

Singer (2013) contribui para a tese da complementaridade -  mesmo se seu 

relato tem o objetivo de minimizar as NMI e exaltar a mídia tradicional, que identifica 

como “o bom jornalismo”. E essa autora o faz ao comentar que a comprovação da 

inocência do jovem Bruno Ferreira resultou do inquérito respondido por um PM, ao 

qual teve acesso a TV Globo, mais as imagens “feitas pela emissora e por 

amadores”. A própria matéria do Jornal Nacional mencionada pela autora é um 

exemplo do quanto as duas vertentes de informação podem atuar 

colaborativamente. O processo informativo ganha, assim, as vantagens da 

institucionalidade da mídia tradicional, como a aceitação por parte de certos públicos 

ainda descrentes das NMI; além de outras vantagens já mencionadas, como o 

tratamento conferido à informação pelas técnicas jornalísticas.  

E fica enriquecido esse processo também pela capilaridade das NMI. Há 

cidadãos com celulares em cada esquina. Basta uma situação os sensibilizar para 

que fatos relevantes que eles presenciem sejam informados em redes sociais. 

Conforme a relevância desses fatos, em pouco tempos ele serão viralizados 

aumentando seu potencial de conscientização social. Ou, ainda, essa informação 

pode ser oferecida aos meios convencionais que a ela podem acrescentar 

elementos resultantes de apuração, checagem e contextualização. Em situações 

perigosas, no entanto, essa narrativa independente, possivelmente, só estará 

garantida no caso das NMI engajadas, como a MN. Prevalece nesse caso, o critério 

do internauta de crer, ou não, no recorte escolhido pelo coletivo que estiver 

realizando a cobertura.  

Mesmo assim, mantemos a tese de que a complementaridade oferece mais 

opções de informação. Em tal contexto, a Mídia Ninja surge como uma das novas 

narrativas midiáticas independentes, sangue novo, livre dos vícios da grande 

imprensa, mas com as limitações da incipiência. Por sua vez, a mídia convencional 

só tem a agregar valor à própria produção jornalística, ao abrir-se para a 

contribuição, não só dessa mas de todas as NMI, corroborando para aperfeiçoar a 

informação produzida por elas. É assim que reiteramos a defesa da 
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complementaridade entre as Narrativas Midiáticas Independentes e a mídia 

convencional como fundamental para a indispensável tarefa de contribuir com a 

sustentação à democracia na sociedade atual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



142 

 

REFERÊNCIAS 
 
ABREU, P. H. Games e educação: potência de aprendizagem em nativos digitais. 
Dissertação de mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG), 2012. Disponível em: 
http://www.ufjf.br/ppge/files/2012/05/DISSERTA%C3%87%C3%83O_PedroAbreu.pd
f. Acesso em: 01/11/2015. 
 
ADGHIRNI, Z.; PEREIRA, F.   Intexto, v. 1, n. 24, p. 38-57, janeiro/junho 2011. 
Disponível em: file:///C:/Users/marcello.benites/Downloads/19208-78852-1-
PB%20(1).pdf. Acesso em: 04/04/2016. 
 
ANDERSON, C; BELL, E; e SHIRKLY, C. Jornalismo Pós-Industrial. Observatório 
da Imprensa, 30 abr. 2013. Imprensa em Questão. Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed744_os_jornalistas. 
Acesso 12 out. 2015. 

ANDRADE, C. D. A Flor e a Náusea. In: Antologia Poética. 21 ed. Rio de Janeiro: 
Record, 1987 

_____________. José. In: Antologia Poética. 21 ed. Rio de Janeiro: Record, 1987 

ANEAS, T. O campo publicitário e o processo de consagração de 1984. In: 

TRINDADE, E.; PEREZ, C. (ORGs) Pró-Pesq PP - Encontro Nacional de 

Pesquisadores em Publicidade e Propaganda: Há momentos em que precisamos 

parar para pensar os rumos da publicidade contemporânea. 1, São Paulo, 2010. 

Salto (SP): Schoba, 2010. 

ANTOUN, H. Jornalismo e ativismo na hipermídia: em que se pode reconhecer a 
nova mídia. Revista FAMECOS, Porto Alegre, nº 16, dezembro 2001. Disponível em: 
http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/famecos/article/view/274/208. 
Acesso em: 28 out. 2015. 

ANTOUN, H.; MALINI, F. @internet e #rua: ciberativismo e mobilização nas redes 
sociais. Porto Alegre: Sulina, 2013. 

BAHIA, J. Jornal, história e técnica: história da imprensa brasileira. v.1. Rio de 
Janeiro: Maud X, 2009. 

BARBOSA, M. História cultural da imprensa: Brasil, 1900-2000. Rio de Janeiro: 
Mauad X, 2007. 

____________. História cultural da imprensa: Brasil, 1800-1900. Rio de Janeiro: 
Mauad X, 2010. 

BARROS, M. Gramática expositiva do Chão - O homem de lata. In: Poesia 
completa / Manoel de Barros. São Paulo: Leya, 2013. 

__________. Uma didática da invenção. In: Poesia completa / Manoel de Barros. 
São Paulo: Leya, 2013. 

BARROS, F.; MARTINO, S. O Habitus na Comunicação. São Paulo: Paulus. 2003. 

BATISTA, J.; ZAGO, G. Ativismo em Redes Sociais Digitais: os fluxos de 
comunicação no caso #forasarney. Estudos em Comunicação nº8, 129-146 

http://www.ufjf.br/ppge/files/2012/05/DISSERTA%C3%87%C3%83O_PedroAbreu.pdf
http://www.ufjf.br/ppge/files/2012/05/DISSERTA%C3%87%C3%83O_PedroAbreu.pdf
file:///E:/AppData/Roaming/marcello.benites/Downloads/19208-78852-1-PB%20(1).pdf
file:///E:/AppData/Roaming/marcello.benites/Downloads/19208-78852-1-PB%20(1).pdf
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed744_os_jornalistas
http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/famecos/article/view/274/208


143 

 

Dezembro de 2010 . Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-
RS). Disponível em: http://www.ec.ubi.pt/ec/08/pdf/EC08-2010Dez-08.pdf. Acesso 
em: 28 out. 2015. 

BENITES, M.; COLOMBO, C.; MOURA, S. Narrativas Midiáticas independentes: 
Revisão bibliográfica da produção acadêmica sobre a cobertura realizada pela Mídia 
Ninja nas Manifestações de Junho de 2013. In: CONGRESSO INTERNACIONAL 
INTERDISCIPLINAR EM SOCIAIS E HUMANIDADES. 3, 2014. Ucsal, Salvador.  

BENITES, M.; MOURA, S.; SOUZA, M. et al. Aprendizagem e os nativos digitais. 
American Research Thougths. Buzau, Romênia. v.1, Nº 3, p. 1071-1086, jan. 2014. 
Disponível em: 
http://www.academia.edu/12110640/APRENDIZAGEM_E_OS_NATIVOS_DIGITAIS_
LEARNING_AND_THE_DIGITAL_NATIVES_. Acesso em: 02/11/2015. 

BENITES, M.; MOURA, S. Cotas raciais  na universidade: o discurso dos ministros 
do STF fragmentado na divulgação midiática. Cadernos do CNLF, Vol. XVI, Nº 04, t. 
1, p. 414425 –Anais do XVI Congresso Nacional de Linguística e Filologia, 2012. 

BITTENCOURT, Maria Clara. A midiatização do ativismo nas coberturas do G1 e 
do Mídia Ninja. São Paulo.  Comunicação, Mídia e Consumo ESPM. v. 11, Nº 30, p. 
83-105, jan/abr. 2014. Disponível em: 
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/644. Acesso em: 
02/11/2015. 

BOCCHINI, L.; LOCATELLI, P. Coletivo? Fora do Eixo. Carta Capital. Editora 
Confiança. São Paulo. 16 ago. 2013/modif. 03 mar. 2015. Disponível em: 
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/fora-do-eixo-6321.html. Acesso em: 
02/11/2015. 

BOUFLEUR, R. A questão da gambiarra: Formas Alternativas de Desenvolver 
Artefatos e suas Relações com Design de Produtos. Dissertação de mestrado 
defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 
(USP), 2006. 

BRANDÃO, H. Introdução à análise do discurso. Campinas-SP: Editora da 
Unicamp, 2004. 

BULFINCH, T. O livro de ouro da mitologia: (a idade da fábula): histórias de 
deuses e heróis. 13 ed. Tradução: David Jardim Júnior. Rio de Janeiro: Ediouro, 
2001. 

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. A era da Informação: Economia, 
Sociedade, Cultura. v.1. 6ª ed. Tradução: Roneide Venâncio Majer. São Paulo: Paz 
e Terra, 1999.  

__________. A galáxia da internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a 
sociedade. Tradução: Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2003. 

CAVALCANTI, J. No “mundo dos jornalistas”: interdiscursividade, identidade, 
ethos e gêneros. Tese (Doutorado em Linguística) - Instituto de Estudos da 
Linguagem Campinas: Unicamp, 2006. Disponível em: http://migre.me/c6B1N. Último 
acesso: 27/11/2012. 

http://www.ec.ubi.pt/ec/08/pdf/EC08-2010Dez-08.pdf
http://www.academia.edu/12110640/APRENDIZAGEM_E_OS_NATIVOS_DIGITAIS_LEARNING_AND_THE_DIGITAL_NATIVES_
http://www.academia.edu/12110640/APRENDIZAGEM_E_OS_NATIVOS_DIGITAIS_LEARNING_AND_THE_DIGITAL_NATIVES_
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/644
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/fora-do-eixo-6321.html
http://migre.me/c6B1N


144 

 

COELHO, M. O que são e como funcionam os trending topics. iG Tecnologia, 
2011. Disponível em: 
http://tecnologia.ig.com.br/o+que+sao+e+como+funcionam+os+trending+topics/n159
7175643026html. Acesso em: 27/10/2015. 
 
CONY, C. H. et al. Aconteceu na Manchete: As histórias que ninguém contou. Sine 
loco: Desiderata, 2008. 
 
COUTINHO, I; GOUVÊA, A; CARDOSO, C. A história da ética como objeto de 

estudo em Jornalismo. In: 9º ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA DA MÍDIA. 

Ouro Preto (MG), 2013. Disponível em: 

http://www.ufjf.br/laboratoriodenarrativas/files/2010/03/9ENHM_a-historia-da-etica-

como-objeto-de-estudo-em-jornalismo_allan_caio_iluska.pdf. Acesso em: 

09/04/2016. 

CHARAUDEAU, P. Discurso das mídias. Tradução: Angela S. M. Corrêa. São 
Paulo: Contexto, 2010. 

CHARAUDEAU P.; MAINGUENEAU, D. Dicionário de Análise do Discurso. 
Coordenação de tradução: Fabiana Komesu. São Paulo: Contexto, 2012. 

CREATIVE commons. Sobre. Creatives Commons BR. Disponível em 
https://br.creativecommons.org/sobre/. Acesso em: 30/10/2015. 

CRUZ, W. A Essência da Tecnologia em Debate: a controvérsia Veak‐Feenberg. 
In: COLÓQUIO INTERNACIONAL MARX E O MARXISMO 2015: INSURREIÇÕES, 
PASSADO E PRESENTE. Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói-RJ. 
Disponível em: 
http://www.niepmarx.com.br/MManteriores/MM2011/TrabalhosPDF/AMC21F.pdf. 
Acesso em: 15/11/2015. 

DAGNINO, R. Neutralidade da ciência e determinismo tecnológico: um debate 
sobre a tecnociência. Campinas (SP): Editora da Unicamp, 2008. 

DEOLINDO, J. Regras da Casa: Elementos para uma historiografia do Código 

de Ética dos Jornalistas Brasileiros. In: 9º ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA 
DA MÍDIA. Ouro Preto (MG), 2013. Disponível em: 
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-
do-jornalismo/regras-da-casa-elementos-para-uma-historiografia-do-codigo-de-etica-
dos-jornalistas-brasileiros, Acesso em: 09/04/2016. 

DIÁRIOS Associados. Memória Diários Associados. Disponível em: 
http://www.diariosassociados.com.br/home/conteudo.php?co_pagina=44. Acesso 
em: 12/11/2015. 

DICIONÁRIO etimológico. Ética. 2016. Disponível em: 

http://www.dicionarioetimologico.com.br/etica/. Acesso em: 23/01/2016. 

DINES, A. O papel do jornal e a profissão de jornalista. 9 ed. rev. e amp. São 
Paulo. Summus, 2009. 

http://tecnologia.ig.com.br/o+que+sao+e+como+funcionam+os+trending+topics/n1597175643026html.%20Acesso%20em%2027/10/2015
http://tecnologia.ig.com.br/o+que+sao+e+como+funcionam+os+trending+topics/n1597175643026html.%20Acesso%20em%2027/10/2015
https://br.creativecommons.org/sobre/
http://www.niepmarx.com.br/MManteriores/MM2011/TrabalhosPDF/AMC21F.pdf
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-do-jornalismo/regras-da-casa-elementos-para-uma-historiografia-do-codigo-de-etica-dos-jornalistas-brasileiros
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-do-jornalismo/regras-da-casa-elementos-para-uma-historiografia-do-codigo-de-etica-dos-jornalistas-brasileiros
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/9o-encontro-2013/artigos/gt-historia-do-jornalismo/regras-da-casa-elementos-para-uma-historiografia-do-codigo-de-etica-dos-jornalistas-brasileiros
http://www.diariosassociados.com.br/home/conteudo.php?co_pagina=44
http://www.dicionarioetimologico.com.br/etica/


145 

 

DINIZ, L. O jornalismo em tempo real da Mídia Ninja. Disponível em 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_jornalismo_em_tempo_real
_da_midia_ninja. Acesso em: 02/10/2013. 

DUARTE, J. Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia: teoria e 
técnica. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2003 
 
DUPUIS-DÉRI, F. Black Blocs. Tradução: Guilherme Miranda. São Paulo, 2014.  
 
DUQUEVIZ, B. Nativos digitais: como alunos com alto nível de letramento digital 
aprendem inglês. In: SEMINÁRIO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS: A FORMAÇÃO E 
A PRÁTICA DE PROFESSORES DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS. 8., UFG, Goiânia, 
2012. Disponível em: https://letras.ufg.br/up/25/o/VIISLE_17.pdf. Acesso em: 
02/11/2015. 
 
EGGS, E. Ethos Aristotélico, convicção e pragmática moderna. In: AMOSSY, R 
(Org.). Imagens de si no discurso: a construção do ethos. Tradução: Dílson 
Ferreira da Cruz, Fabiana Komesu e Sírio Possenti.  São Paulo: Contexto, 2008c. p. 
29 - 56.  

FACEBOOK. Mídia Ninja. 2013. Disponível em: 
https://www.facebook.com/midiaNINJA/?fref=ts. Último acesso em: 07/04/2016. 

FACEBOOK. Discussão de jornalistas na rede social: Arquivo pessoal. Mantemos 
em sigilo as referências, que são links das publicações, para preservar a identidade 
dos participantes, atuantes no Rio de Janeiro-RJ; Período: 10/02/2014 a 26/03/2014. 

FEENBERG, A. Transformar la tecnologia. Tradução: Cláudio Alfaraz. Bernal, 
Argentina: Universidade Nacional de Quilmes, 2012. 

FENAJ. Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Brasília: Fenaj, 2008. 

FERNANDEZ, H. in LORENZOTTI, E.  Jornalismo Século XXI: O Modelo 
#mídiaNINJA. Sine loco: E-galáxia, 2014. 

FERREIRA, A. Comunique-se ao vivo nas redes sociais com o Twitcasting Live. 
Techtudo/Vida digital/Redes sociais. Disponível em: 
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/twitcasting-live.html. Acesso em: 31/10/2015. 

FERREIRA, M. Imprensa operária no Brasil. São Paulo: Ática, 1988. 

FOLHA online. História da Folha. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historia_folha.htm. Acesso em: 12/11/2015. 

FOLHA online. Imprensa amadureceu após o caso Escola Base, aponta debate. 
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1432195-imprensa-
amadureceu-apos-o-caso-escola-base-aponta-debate.shtml. Acesso em: 29/02/2016. 

FONSECA, V. Industria de noticias: capitalismo e novas tecnologias no jornalismo 
contemporâneo. Porto Alegre: EUFRGS, 2006. 

FOUCAULT, M. A arqueologia do saber. Tradução: Luiz Felipe Baeta Neves. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2009. 

____________. O Panoptismo. In: Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução: 
Raquel Ramalhete. 39 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_jornalismo_em_tempo_real_da_midia_ninja
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_jornalismo_em_tempo_real_da_midia_ninja
https://letras.ufg.br/up/25/o/VIISLE_17.pdf
https://www.facebook.com/midiaNINJA/?fref=ts
http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/twitcasting-live.html
http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historia_folha.htm
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1432195-imprensa-amadureceu-apos-o-caso-escola-base-aponta-debate.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/03/1432195-imprensa-amadureceu-apos-o-caso-escola-base-aponta-debate.shtml


146 

 

FRANCISCATO, C. E. A fabricação do presente: como o jornalismo reformulou a 

experiência do tempo nas sociedades ocidentais. São Cristóvão/Aracaju: Ed. UFS/Fund. 
Oviêdo Teixeira, 2005.  

GAUDERETO, C. Blog revista amiga e novelas, 2016. Disponível em: http://revistaamiga-
novelas.blogspot.com.br/2011/06/bloch-editores.html. Acesso em: 03/04/2016. 

GIBSON, W. Neuromancer. Tradução: Fábio Fernandes. São Paulo: Aleph, 2013. 

GONTIJO, E. Os termos 'Ética' e 'Moral'. Mental, v.4, n.7, UFMG, Barbacena, nov. 
2006. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1679-
44272006000200008&script=sci_arttext. Acesso em: 23/1/2016 

HALL, S. A identidade cultural na pós-modernidade. 7 ed. Rio de Janeiro: DP&A, 
2003.  

HARVEY, D. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 
cultural. Tradução: Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 15. ed. Rio de 
Janeiro: Loyola, 2006.  

HAYDEN, S; CHIAT JAY; SCOTT, R. et al. 1984. Los Angeles / Nova York: Chiat-
Day / RSA, 1984. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rgG9FC-YLLg. 
Acesso em: 14/10/2015.  

HESSEL, C. No meio do redemunho, Edição 752, 09/07/2013. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_jornalismo_em_tempo_real

_da_midia_ninja.  Acesso em: 31/03/2016. 

HISTORY Channel. Além da Guerra dos Mundos. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=6UHnYT5qz8w. Data provável: 2004 a 2007. 
Acesso em: 05/04/2016. 

HOUAISS, A; VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro, 2009.  

JORGE, T; PEREIRA, F.; ADGHIRNI, Z. Jornalismo na Internet: desafios e 
perspectivas no trinômio formação/universidade/mercado. In: RODRIGUES, C. 
(org.). Jornalismo Online: modos de fazer. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2009. 

JORNAL do Brasil. Capa. Disponível em: http://www.jb.com.br/capa/. Acesso em 
12/11/2015. 
 
JUDENSNAIDER, E; LIMA, L. Vinte centatvos - A luta contra o aumento. São 
Paulo: Veneta, 2013. 
 
KISCHINHEVSKY, M. O rádio sem onda: convergência digital e novos desafios na 
radiodifusão. Rio de Janeiro: E-paper, 2007. 

KISCHINHEVSKY, M. Convergência nas redações: mapeando os impactos do 
novo cenário midiático sobre o fazer jornalístico. In: RODRIGUES, C. (org.). 
Jornalismo Online: modos de fazer. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio, 2009. 

KUCINSKY, B. Jornalistas e Revolucionários: nos tempos da imprensa alternativa. 
São Paulo: Edusp, 2001. 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1679-44272006000200008&script=sci_arttext
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1679-44272006000200008&script=sci_arttext
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_jornalismo_em_tempo_real_da_midia_ninja
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_jornalismo_em_tempo_real_da_midia_ninja
https://www.youtube.com/watch?v=6UHnYT5qz8w
http://www.jb.com.br/capa/


147 

 

LANDIM W. O que é Wi-Fi? Tecmundo, 2012. Disponível em 
http://www.tecmundo.com.br/wi-fi/197-o-que-e-wi-fi-.htm. Acesso em 16/10/2015 

LÉVY, P. O que é o virtual? Tradução: Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1996. 

LIMA, K. Determinismo Tecnológico. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO - INTERCOM. 24. Campo Grande (MS), 2001. 
Disponível em: http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/determinismo.pdf. 
Acesso em: 15/11/2015.  

LORENZOTTI, E. POSTV, de pós-jornalistas para pós-telespectadores. 
Observatório da Imprensa, 25/06/2013. Jornal de Debates. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/postv_de_pos_jornalistas_par
a_pos_telespectadores. Acesso em: 13/06/2014. 

LORENZOTTI, E.  Jornalismo Século XXI: O Modelo #mídiaNINJA. Sine loco: E-
galáxia, 2014. 

LUSTOSA, I. O nascimento da imprensa brasileira. 2.ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2004. 

MAIA, R. Democracia e a internet como esfera pública virtual: aproximando as 
condições do discurso e da deliberação. In: CONGRESSO INTERNACIONAL 
INTERNET, DEMOCRACIA E BENS PÚBLICOS, 2000, Fafich/UFMG, Belo 
Horizonte (MG), disponível em: 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Democracia+e+a+internet+como+esfera+publica+
virtual%20(3).pdf. Acesso em: 05/06/2014. 

MAINGUENEAU, D. Novas Tendências em Análise do Discurso. Tradução: 
Solange M. Ledo e Maria da G. de D. V. de Moraes. Campinas-SP: Pontes/Editora 
da Unesp, 1997. 

______________. Termos-chave da Análise do Discurso. Tradução: Márcio 
Venício Barbosa, Maria Emília A. T. Lima. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. 

______________. Discurso literário. Tradução: Adail Sobral. São Paulo: Contexto, 
2006.  

______________.  Cenas da Enunciação. Tradução: não mencionada na ficha 
técnica. Organização: Sírio Possenti e Cecília P. de Souza. São Paulo: Parábola, 
2008a. 

______________. Gênese dos discursos. Tradução: Sírio Possenti. São Paulo: 
Parábola, 2008b. 

______________. Ethos, cenografia, incorporação. In: AMOSSY, R (Org.). Imagens 

de si no discurso: a construção do ethos. Tradução: São Paulo: Contexto, 2008c. 

p. 69-90. 

______________. A propósito do Ethos. Tradução: Luciana Salgado. In: MOTA. A. 

R.; SALGADO, L. Ethos discursivo. p. 11-29. São Paulo: Contexto, 2008d.  

http://www.tecmundo.com.br/wi-fi/197-o-que-e-wi-fi-.htm
http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/determinismo.pdf


148 

 

______________. Doze conceitos em análise do discurso. Tradução: Adail Sobral 
[et al]. São Paulo: Parábola Editorial, 2010. 

______________. Análise de textos de comunicação. Tradução: Cecília P. de 
Souza e Décio Rocha. São Paulo: Cortez, 2011. 

MARTINO, L.; BARBOSA, R. Do determinismo tecnológico à determinação 
teórica. In: CONGRESSO LATINOAMERICANO DE INVESTIGADORES DE LA 
COMUNICACION. 12. Lima, Perú, 2014.  

MASCARENHAS, A.; AZEVEDO, A. P.; TAVARES, O. Ciberativismo: mídias 
digitais e o ativismo ambiental na rede. In: XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO – INTERCOM. 33., Universidade Positivo, Curitiba, 
2009. Disponível em: http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2009/resumos/R4-
2234-1.pdf. Acesso em: 31/10/2015. 

MEDITSCH, Eduardo (org.). Rádio e pânico: a Guerra dos Mundos, 60 anos depois. 
18. ed. Florianópolis: Insular, 1998. 

MEDITSCH, E.  O rádio na era da informação: Teoria e técnica do novo 
radiojornalismo. Florianópolis: Insular/Ed. da UFSC, 2001. 

MARTINS, M.C. Internet e trabalho produtivo não-remunerado: da criação de 
redes à palavra-mercadoria. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Cultura) – 
Escola de Comunicação. Rio de Janeiro: UFRJ, 2014. Disponível em: 
file:///C:/Users/User/Downloads/disserta_mmartins_2014%20(1).pdf. Acesso em: 
07/04/2016. 

TWITTER. Mídia Ninja. 2013. Disponível em:  https://twitter.com/MidiaNINJA. Último 
acesso em: 07/04/2016.  

MORALES, O.; ROCHA, P.; SOUZA, C. A. Mídias Digitais e suas potencialidades 
nos tempos contemporâneos: estudo de caso “Mídia Ninja”. In: Ação Midiática. Nº 
6, 2013. Curitiba: UFPR, disponível em: 
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/acaomidiatica/article/view/33737. Acesso em: 
21/07/2014.  

MOREIRA, D. Crowdfunding ganha força no Brasil. Exame.com. 2011. Disponível 
em: http://exame.abril.com.br/pme/noticias/fenomeno-do-crowdfunding-ganha-forca-
no-brasil. Acesso em: 30/10/2015. 
 

MORETZSOHN. S. Jornalismo em “tempo real”: O fetiche da velocidade. Rio de 
Janeiro: Ed. Revan, 2002. 

MORETZSOHN, S. A militância e as responsabilidades do jornalismo. Edição 

756, 23/07/2013. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-

questao/_ed756_a_militancia_e_as_responsabilidades_do_jornalismo/. Acesso em: 

31/03/2016. 

 
_______________. O ‘novo ritmo’ da redação do jornal. Edição 821, 21/10/2014 
Disponível em http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-
em%20questao/_ed821_o_novo_ritmo_da_redacao_do_jornal/. Acesso em: 
05/04/2016; 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2009/resumos/R4-2234-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2009/resumos/R4-2234-1.pdf
file:///E:/Downloads/disserta_mmartins_2014%20(1).pdf
https://twitter.com/MidiaNINJA
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em%20questao/_ed821_o_novo_ritmo_da_redacao_do_jornal/
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em%20questao/_ed821_o_novo_ritmo_da_redacao_do_jornal/


149 

 

MORGENSTERN, F. Por trás da máscara: do Passe Livre Aos Black Blocs, as 
manifestações que tomaram as ruas do Brasil. Rio de Janeiro, 2015. 

MUNDO Estranho: Quem foram os ninjas? Disponível em: 
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quem-foram-os-ninjas. Acesso em: 
31/10/2015. 

MUSSALIM, F.; BENTES, A. Análise do Discurso. In: MUSSALIM, F.; BENTES, A. 
(Orgs.) Introdução à linguística: domínios e fronteiras. São Paulo: Cortez, 2009. 
v.2. p. 100-142. 

NOGUEIRA, K. Fora do Eixo virou um problema para a Mídia Ninja. Observatório 
da Imprensa, 13 ago. 2013. Jornal de Debates. Disponível em: 
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/fora_do_eixo_virou_um_probl
ema_para_a_midia_ninja. Acesso em: 28 nov. 2013.  

O GLOBO. A história do jornal O Globo desde a sua fundação. Disponível em 
http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/o-globo-eacute-lanccedilado-
9196292. Acesso em: 12/11/2015. 

ORLANDI, E. Análise de discurso: princípios e procedimentos. Campinas-SP: 
Pontes Editora, 2010. 

ORWELL, G. 1984. 16 ed. Tradução: Wilson Velloso. São Paulo: Nacional, 1983. 

PACIOS, M; CAMPOS, C.; MARTHA. A; BARRA, P. Os sites de medicina e saúde 
frente aos princípios éticos. Revista Bioética 2010; 18 (2): 483 – 96. Disponível 
em: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/578/552. 
Acesso em: 23/01/2016 

PARENTE, R. Do midialivrismo de massa ao midialivrismo ciberativista: uma 
reflexão sobre as perspectivas de comunicação alternativa no Brasil. In: 
ENCONTRO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO (COMPÓS). 23., Belém-PA. 2014. Disponível 
em:http://compos.org.br/encontro2014/anais/Docs/GT02_COMUNICACAO_E_CIDA
DANIA/domidialivrismodemassaaomidialivrismociberativista_rebataescariaoparente_
compos2014_2148.pdf. Acesso: 15/6/2014.  

PASSA palavra. Apresentação do Passa Palavra. Coletivo Passa Palavra, 2009. 
Disponível em: http://www.passapalavra.info/2009/02/12.. 
 
_____________. Acabou a magia: uma intervenção sobre o Fora do Eixo e a mídia 
NINJA (1ª parte). Coletivo Passa Palavra, 2013. Disponível em: 
http://www.passapalavra.info/2013/08/82548. Acesso em 31/10/2015.  
 
_____________. Acabou a magia: uma intervenção sobre o Fora do Eixo e a mídia 
NINJA (2ª parte). Coletivo Passa Palavra, 2013. Disponível em: 
http://passapalavra.info/2013/08/82709. Acesso em: 31/10/2015. Acesso em: 
31/10/2015 
 
PENA. R. Ética y estrategia en un marco teórico referencial de la ética de 
negócios. Rev. adm. contemp. vol.8 no.spe. Curitiba, 2004. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552004000500012. 
Acesso em: 19/02/2016. 

http://mundoestranho.abril.com.br/materia/quem-foram-os-ninjas
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/fora_do_eixo_virou_um_problema_para_a_midia_ninja
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/fora_do_eixo_virou_um_problema_para_a_midia_ninja
http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/o-globo-eacute-lanccedilado-9196292
http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/o-globo-eacute-lanccedilado-9196292
http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/578/552
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-65552004000500012


150 

 

 
PEREIRA, C. A. M. O que é Contracultura. SP: Brasiliense, 1984. 
 
PEREIRA, J.; SANTOS, K.; GATTI, A.; KLOSTER, A. O Papel da Radiofonização 
de A Guerra dos Mundos. In: X Congresso de Ciências da Comunicação na Região 
Sul, Blumenau, 2009. Disponível em: 
file:///E:/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20recentes/O%20papel%20de%20A%20Guer
ra%20dos%20Mundos.pdf. Acesso em: 05/04/2016. 

 
PEREIRA, V. Marshall McLuhan, o conceito de determinismo 
tecnológico e os estudos dos meios de comunicação contemporâneos. In: 
Razón y Palabra, n 52, p. 52, 2006. Estado del Mexico. Disponível em:  
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n52/33Andrade.pdf. Acesso em: 
15/11/2015. 
 
PERUZZO, C. Comunicação nos movimentos populares: a participação na 
construção da cidadania. Petrópolis-RJ: Vozes, 1998. 

PRENSKY, Mark. Nativos digitais, imigrantes digitais. In: NCBUniversity Press, v. 
9, Nº. 5, 2001. Tradução: Roberta de Moraes Jesus de Souza, disponível em: 
https://docs.google.com/document/d/1XXFbstvPZIT6Bibw03JSsMmdDknwjNcTYm7j
1a0noxY/edit?pli=1.  Acesso em: 17/07/2014.  

PRUDÊNCIO, K. A. Ativismo político on-line. In: ENCONTRO ANUAL DA 
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS 
SOCIAIS  (ANPOCS). 29,. Caxambu-MG, 2005. Disponível em: 
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3
849&Itemid=318. Acesso em 31/10/2015. 

PUNTEL, T.  Novas dimensões na comunicação global: o ativismo digital como 
propulsor de movimentos sociais e o caso da Primavera Árabe. In: CONGRESSO 
DIREITO E CONTEMPORANEIDADE. 2., Universidade Federal de Santa Maria, 
2013. 
 
RABAÇA, C. A.; BARBOSA, G. Dicionário de Comunicação. Rio de Janeiro:  
Elsevier, 2002. 

SCHAFER, R. A afinação do mundo: uma exploração pioneira pela história e pelo 
atual estado do mais negligenciado aspecto do nosso ambiente: a paisagem sonora. 
São Paulo: Editora Unesp, 2001. 

RECUERO, R. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009. 

RODRIGUES, C. Jornalismo online: modos de fazer. Rio de Janeiro: Editora PUC-
Rio, 2009. 

ROVAI, R. Uma contribuição sobre o conceito de Mídia Livre. Portal Fórum/Blog 
do Rovai, 2009. Disponível em: 
http://www.revistaforum.com.br/blogdorovai/2009/01/26/uma_contribuicao_sobre_o_
conceito_de_midia_livre/. Acesso em 31/10/2015. 

SAINT-EXUPÉRY, A. O Pequeno Príncipe. Rio de Janeiro: Agir, 1994. 

file:///E:/AppData/Roaming/DissertaÃ§Ã£o%20recentes/O%20papel%20de%20A%20Guerra%20dos%20Mundos.pdf
file:///E:/AppData/Roaming/DissertaÃ§Ã£o%20recentes/O%20papel%20de%20A%20Guerra%20dos%20Mundos.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n52/33Andrade.pdf
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3849&Itemid=318
http://www.anpocs.org/portal/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=3849&Itemid=318
http://www.revistaforum.com.br/blogdorovai/2009/01/26/uma_contribuicao_sobre_o_conceito_de_midia_livre/
http://www.revistaforum.com.br/blogdorovai/2009/01/26/uma_contribuicao_sobre_o_conceito_de_midia_livre/


151 

 

SÁ, N. Ninja se projeta ao cobrir protestos ao vivo. Observatório da Imprensa, 
2013. Disponível: em http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-
questao/_ed757_ninja_se_projeta_ao_cobrir_protestos_ao_vivo/. Acesso em: 
31/10/2015. 

SAUSSURE. F. Curso de Linguística Geral. 4. ed. Tradução: José Victor Adragão. 
Lisboa: Dom Quixote, 1978. 

SEIGNER, B. Fora do Fora do Eixo. Facebook, 2013. Disponível em: 
https://www.facebook.com/beatriz.seigner/posts/10151800189163254. Acesso em 
31/10/2015. 

SIGNIFICADOS. O que é Meme. Significados. Disponível em: 
http://www.significados.com.br/meme/. Acesso em: 31/10/2015. 

SODRÉ, N. W. A história da imprensa Brasileira. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1966. 

Souza C. H.; Gomes M. L. Educação e Ciberespaço. Brasília: Usina de Letras, 
2008.  
 
TORTURRA, B. O olho da rua. Revista Piauí. Editora Abril, São Paulo, Edição 87, 
dezembro de 2013. Disponível em <http://revistapiaui.estadao.com.br/edicao-
87/questoes-de-midia-e-politica/olho-da-rua>. Acesso em: 15/08/2014. 

_____________. Bruno Torturra. 2013. Disponível em: http://www.fluxo.net/bruno-
torturra/. Acesso em: 06/04.2016. 

_____________. Fluxo. 2013. Disponível em: http://www.fluxo.net/. Acesso em: 
06/04/2016.  

____________ . Sobre. 2013. Disponível em: http://www.fluxo.net/sobre/. Acesso 

em 06/04/2016. 

TRANSPARÊNCIA Fora do Eixo. Conheça o Fora do Eixo. Portal Transparência 
Fora do Eixo, 2013. Disponível em: http://foradoeixo.org.br/2013/08/01/conheca-o-
fora-do-eixo/. Acesso em 31/10/2015. 

TRANSPARÊNCIA Fora do Eixo. Carta de Princípios. Portal Transparência Fora do 
Eixo. Disponível em: http://foradoeixo.org.br/historico/carta-de-principios/. Acesso em 
31/10/2015. 

TRANSPARÊNCIA Fora do Eixo. Histórico. Portal Transparência Fora do Eixo. 
Disponível em: http://foradoeixo.org.br/historico/. Acesso em 31/10/2015. 

TRIGO DE SOUZA, L. Rádios.Internet.br: O rádio que caiu na rede... In: Revista 
USP, São Paulo, n.56, p. 92-99, dezembro/fevereiro 2002-2003. Disponível em:< 
http://www.usp.br/revistausp/56/12-ligia.pdf>. Acesso em 15 ago. 2014. 

TRIVINHO, E. A dromocracia cibercultural: lógica da vida humana na civilização 
mediática avançada. São Paulo: Paulus, 2007. 

TV Cultura. Roda Viva / Entrevista com Bruno Torturra e Pablo Capilé. São 
Paulo, 2013. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=kmvgDn-lpNQ. 
Acesso em 14/11/2015. 

 

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/_ed757_ninja_se_projeta_ao_cobrir_protestos_ao_vivo/
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/_ed757_ninja_se_projeta_ao_cobrir_protestos_ao_vivo/
https://www.facebook.com/beatriz.seigner/posts/10151800189163254
http://www.significados.com.br/meme/
http://www.fluxo.net/bruno-torturra/
http://www.fluxo.net/bruno-torturra/
http://www.fluxo.net/
http://www.fluxo.net/sobre/
http://foradoeixo.org.br/2013/08/01/conheca-o-fora-do-eixo/
http://foradoeixo.org.br/2013/08/01/conheca-o-fora-do-eixo/
https://www.youtube.com/watch?v=kmvgDn-lpNQ


152 

 

URQUIDI, V.. Apropriação e Novas Tecnologias. In: Intercom Papers, 2003, 
disponível em:  
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2004/errata2003/apropriacao_novas_te
cnologias.pdf. Data de acesso: 29/06/2014. 
 
WACHOWSKY, A.;  WACHOWSKY, L. Matrix. Warner Bros, 1999. 

WACHOWSKY, A.;  WACHOWSKY, L. Matrix Reloaded. Warner Bros, 2003. 

WACHOWSKY, A.;  WACHOWSKY, L. Matrix Reloaded. Warner Bros, 2003. 

VAZ, P. O determinismo tecnológico e o conceito de Interatividade. In: XXV 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Salvador, 2002. Disponível em: 
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/5e9c318372bf7f89bc7f62e5b3e2c5ec.pdf. 
Acesso em: 15/11/2015 

VEBLEN, T. A teoria da classe ociosa: um estudo econômico das instituições. 2 
ed. Tradução: Olívia Krähenbühl. São Paulo: Nova Cultural, 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/5e9c318372bf7f89bc7f62e5b3e2c5ec.pdf


153 

 

REFERÊNCIAS DOS TEXTOS ANALISADOS 

 

COSTA, L. M. Uma ruptura na indústria cultural. Edição 758, 09/08/2013. 

Disponívelem:http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-

questao/uma_ruptura_na_industria_cultural/. Acesso em: 31/03/2016. 

DINES, A. Pimenta Neves, Mídia Ninja e a geração F-5. Edição 755, 19/07/2013. 
Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-
questao/pimenta_neves_midia_ninja_e_a_geracao_f_5. Acesso em: 31/03/2016. 

DINES, A. Hipólito da Costa era Ninja. Edição 760, 20/08/2013. Disponível em: 

http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-

debates/hipolito_da_costa_era_ninja/. Acesso em: 31/03/2016. 

DINIZ, L. O jornalismo em tempo real da mídia ninja. Edição 757, 01/08/2013. 

Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_jornalismo_em_tempo_real

_da_midia_ninja. Acesso em: 31/03/2016. 

FACHIN, P.; RICARDO, M. Mídia Ninja: “A disputa pelo poder midiático’’. Edição 

759, 13/08/2013. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-

questao/midia_ninja_ldquo_a_disputa_pelo_poder_midiatico_rsquo_rsquo/. Acesso 

em: 31/03/2016. 

GUIMARÃES, C. ‘O Globo’ e o jornalismo do Mídia Ninja. Edição 758, 

06/08/2013. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed758_o_globo_e_o

_jornalismo_do_midia_ninja. Acesso em: 31/03/2016. 

HESSEL, C. No meio do redemunho, Edição 752, 09/07/2013. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_jornalismo_em_tempo_real

_da_midia_ninja.  Acesso em: 31/03/2016. 

LORENZOTTI, E. POSTV, de pós-jornalistas para pós-telespectadores. 

Observatório da Imprensa, Edição 752, 25/06/2013.  Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/postv_de_pos_jornalistas_par

a_pos_telespectadores. Acesso em: 31/03/2016. 

MALIN, M. Ativismo põe em xeque narrativas oficiais. Edição 757, 30/07/2013. 

Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed757_ativismo_poe_em_xe

que_narrativas_oficiais. Acesso em: 31/03/2016. 

MAZOTTE. Jornalistas independentes da mídia ninja ganham atenção. Edição 

757, 30/07/2013. Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed757_jornalistas_i

ndependentes_da_midia_ninja_ganham_atencao. Acesso em: 31/03/2016. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/uma_ruptura_na_industria_cultural/
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/uma_ruptura_na_industria_cultural/
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/pimenta_neves_midia_ninja_e_a_geracao_f_5
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/pimenta_neves_midia_ninja_e_a_geracao_f_5
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_jornalismo_em_tempo_real_da_midia_ninja
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/o_jornalismo_em_tempo_real_da_midia_ninja
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/postv_de_pos_jornalistas_para_pos_telespectadores
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/postv_de_pos_jornalistas_para_pos_telespectadores


154 

 

MORETZSOHN, S. A Mídia Ninja ataca outra vez. Edição 754, 13/07/2013. 

Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-

debates/a_midia_ninja_ataca_outra_vez/. Acesso em: 31/03/2016. 

MORETZSOHN, S. A militância e as responsabilidades do jornalismo. Edição 

756, 23/07/2013. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-

questao/_ed756_a_militancia_e_as_responsabilidades_do_jornalismo/. Acesso em: 

31/03/2016. 

ORICCHIO, L. Z. A Mídia Ninja e as outras. Edição 759, 13/08/2013. Disponível 

em: http://observatoriodaimprensa.com.br/tv-em-

questao/a_midia_ninja_e_as_outras/. Acesso em: 31/03/2016. 

OTÁVIO, C. Ninjas querem verba oficial para sobreviver. Edição 758, 06/08/2013. 

Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed758_ninjas_querem_verba

_oficial_para_sobreviver. Acesso em: 31/03/2016. 

SÁ, N. Ninja se projeta ao cobrir protestos ao vivo. Edição 757, 30/07/2013. 

Disponível em: 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed757_ninja_se_pro

jeta_ao_cobrir_protestos_ao_vivo. Acesso em: 31/03/2016. 

SINGER, S. Papa, P2 e os ninjas. Edição 757, 30/07/2013. Disponível em: 
http://observatoriodaimprensa.com.br/voz-dos-ouvidores/_ed757_suzana_singer/. 
Acesso em: 31/03/2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/a_midia_ninja_ataca_outra_vez/
http://observatoriodaimprensa.com.br/jornal-de-debates/a_midia_ninja_ataca_outra_vez/


155 

 

APÊNDICE – O Manifesto de Bruno Torturra141 

Um passaralho142 só não traz o inverno: Estadão, Trip, Folha de S. Paulo, 

Record. Todas as empresas demitindo de uma vez dezenas de jornalistas e 

profissionais de mídia nas últimas semanas... e ainda aguardamos o profetizado 

Passaralho da Abril que, pelos rumores, vai decepar até 1.000 funcionários e 10 

títulos da editora. O que, tantos acreditam, vai levar à mendicância os já 

paupérrimos frilas.(...) 

Mas vamos apurar essa história direito... É o jornalismo em si que está 

morimbundo? Ou o modelo comercial de distribuição de informação? É o ofício de 

catalisar o diálogo público com fatos e opiniões que está com os dias contados? Ou 

o pensamento analógico, ganancioso, baseado em números de circulação e venda 

de publicidade? Não estaremos confundindo, reféns da tediosa periodicidade de 

publicações e salários, jornal com jornalismo? Para mim, há uma maneira mais 

interessante, e realista, de entender a revoada dos Passaralhos”. 

Já vivi demissões coletivas. E, aos poucos, deu para notar uma mudança 

crucial no Day After. Antes, os deprimidos, os arrasados, os desamparados eram os 

que perderam a vaga. Era como se tivessem sido expulsos de uma festa que iria 

seguir sem eles. Hoje, a tristeza está bem mais do lado de quem ficou. Como se a 

festa estivesse, e está, do lado de fora. 

Semana passada, vi a alegria de amigos que perderam juntos o emprego, 

animados pela fronteira aberta. E vi a depressão, literalmente, o choro dos que 

sobraram na redação, agora acumulando funções, fazendo o trabalho de três, 

repetindo uma rotina que não parece ter qualquer propósito senão o precarizado 

salário. Ficou claro para mim. As demissões são, na verdade, Ficaralhos. Se fode 

quem fica. 

Creiam... Não é necessariamente uma tragédia ter tantos, e bons, jornalistas 

na rua sem muita chance de voltar a um emprego formal tão cedo. Pode ser, ao 

                                                           
141 Título nosso. Trata-se de post de Torturra no Facebook, cuja íntegra prometemos, no item 3.4, 
apresentar como apêndice. 
142 Vale frisar a substituição, no ditado “Uma andorinha só não faz verão”, da palavra “andorinha” por 
“passaralho” que, no jargão profissional, refere-se a demissão coletiva, fenômeno frequente no 
mercado jornalístico, inclusive, ocorrendo, por vezes, simultaneamente em diversas empresas. Já a 
substituição de “verão” por “inverno”, possivelmente, é uma referência à estação daquele período – 
junho –  ou ao mal-estar – associado à sensação de frio – provocada pelas demissões. 
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contrário, uma excelente notícia. O ambiente perfeito, na ausência de gabinetes e 

editores, para o jornalismo se reencontrar na rede e nas ruas. Há o potencial de uma 

idade de ouro da reportagem hoje em dia. 

A consolidação das redes sociais, o hiperfluxo de informação, o streaming e a 

emergência de uma massa conectada pronta para repercutir e compartilhar notícias 

e histórias, deu ao veículo tradicional uma papel cada vez mais dispensável. Mas 

pede ao repórter, ao fotógrafo, ao designer, ao colunista um papel cada vez mais 

ativo de oferecer matéria-prima e contexto para o diálogo público. Ao se confundir 

com um nome no expediente, ao se condicionar ao falso conforto de um salário, o 

jornalista vira às costas ao seu maior ativo, a autonomia. E acaba no confortável e 

cínico papel de vítima da “morte do jornalismo’. 

Para mim uma coisa é clara: a rede vai matar o jornal para salvar o 

jornalismo. 

Ok. Tudo muito bonito, estimulante. ‘Mas e o dinheiro’, perguntam os colegas, 

‘onde está?’. Uma coisa eu garanto: não está nas redações. O pouco que sobrou 

não vai dar nem para a janta. 

Eis a parte mais arriscada, e inevitável, da missão dos filhos do Passaralho. 

Criar um novo mercado para sustentar suas famílias e reportagens a partir da lógica 

de compartilhamento. Sem o antes conveniente e inevitável, e agora parasitário e 

dispensável Publisher. 

Tenho certeza que é esse o sentimento, intuitivo ou não, de riscos e 

possibilidades que está dando essa felicidade súbita aos demitidos (TORTURRA, 

apud LORENZOTTI, 2014, cap. 1, p. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 


