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1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

São tantas as dúvidas em relação às transformações que estão ocorrendo no

jornalismo do século XXI que este projeto já começa com perguntas que inquietam e

motivam a investigação:  num contexto  de liberação do polo  emissor  da informação

(LEVY,  1997)  para  que “qualquer  pessoa,  com recursos mínimos,  possa produzir  e

circular informação sem pedir autorização ou o aval a quem quer que seja (barões das

indústrias culturais,  intelligentsia, governos)" (LEMOS, 2009, p.8), o  que distinguiria a

produção de um grupo de pessoas organizadas coletivamente com o objetivo de relatar

fatos de um grupo de jornalistas profissionais que trabalha em uma publicação que

afirma fazer jornalismo? No cenário de ampliação de oferta informativa que, segundo

Anderson, Bell e Shirky (2013), tem ocasionado a transformação do sistema industrial

em um sistema “pós-industrial”,  em que o jornalismo convencional  tem assistido ao

crescimento  acelerado  da  concorrência  de  não-profissionais  na  produção  de

informações,  seja  em  redes  sociais,  blogs  ou  outros  veículos,  o  que  distingue  o

jornalismo  alternativo,  independente,  colaborativo,  participativo,  entre  outros  termos

usados  para  designar  aquilo  que  não  é  o  convencional,  do  chamado  jornalismo

profissional? 

Essas são perguntas que chamam atenção para um aspecto central da atividade

de  "comunicação  de  informações  de  interesse  público" (BENEDETI,  2009)  que

caracteriza o jornalismo: a mediação. Qual a rede de mediações que ocorre nas etapas

de produção do que hoje chamamos jornalismo?  Quem são os mediadores nessas

etapas?  Os objetos técnicos participam desses processos  tão ativamente  quanto os

humanos envolvidos? É possível mediar sem transformar, sem traduzir? 

A discussão da mediação é o cerne da questão que sempre  volta à tona: o que

é o jornalismo? Num contexto de "auto-comunicação de massas" (CASTELLS, 2007),

ele  pode ser compreendido,  a priori,  como a ação principal realizada dentro de uma

instituição organizada de acordo com certos preceitos identificados como profissionais?

Ou, ao contrário, o jornalismo seria um processo momentâneo que acontece enquanto

associações  específicas  entre  atores,  sejam  humanos  ou  não  humanos,  são

estabelecidas? Que associações seriam essas? Por fim, e não menos importante: como



os estudos do jornalismo, da comunicação e da tecnologia olham para essas questões?

 São muitas perguntas que, feitas já na apresentação deste trabalho, servem de

norte ao desenvolvimento do projeto de tese, não necessariamente para serem todas

respondidas, o que este trabalho certamente não daria conta. O contexto de constante

mutação  no  jornalismo  e  na  comunicação,  proporcionado  sobretudo  pelo

desenvolvimento da nanotecnologia e da internet, parece ser um momento adequado

para  entender  e  (re)  ver  alguns  conceitos  e  práticas  no  jornalismo,  em especial  a

questão das mediações jornalísticas e quem atua nelas, se humanos e não humanos,

se  profissionais  e  não-profissionais,  se  jornalistas  que  apenas  (supostamente)

transmitem uma informação ao seus públicos e (ou) ativistas que usam  o jornalismo

para mediar determinado acontecimento a um público e também para agir sobre este

mesmo acontecimento. 

Para  realizar  esta  tarefa,  o  percurso  teórico  apresentado  aqui  começa

considerando o contexto atual como o de uma retomada do pensamento sobre o papel

das materialidades nos processos de comunicação. Trata-se, como diz Felinto (2013,

p.15), da convergência de modos de observação que passam a repensar o papel dos

artefatos  na  apreensão  da  realidade  comunicacional.  Uma  “virada  não  humana”

(FELINTO, 2014, online) que tem suas raízes no pensamento de teóricos como Walter

Benjamin,  Martin  Heidegger  e  Marshall  McLuhan, e  que têm  sido  atualizados por

perspectivas como, por exemplo, das materialidades da comunicação (GUMBRECHT &

PFEIFFER,  1994)  e  a  configuração  de  um  paradigma  não-hermenêutico

(GUMBRECHT,  2004),  as  novas  formas  de  materialismo  (BENNET,  2010)  e  a

reestruturação da noção de agência  (LATOUR,  2012),  esta  parte  das  contribuições

ontológicas que a Teoria Ator-Rede (TAR) traz para o entendimento da realidade.

Os  apontamentos  da  TAR  oferecem  um  repertório  importante  para  a

reconfiguração do que se compreende como agência na ação comunicativa  e sobre

mediação  hoje  -  e  por  isso  são  centrais  neste  trabalho.  A  partir  da  observação

antropológica de redes que constituem, por exemplo, descobertas científicas1, a TAR

1  As primeiras pesquisas que originaram a TAR foram realizadas em laboratórios científicos, como a
encontrada no livro "A vida de laboratório: a produção dos fatos científicos", escrito Bruno Latour em
parceria com Steve Woolgar, em 1979, resultado de uma etnografia de dois anos no laboratório do
neurocientista  Roger  Guillemin,  em La  Jolla,  California.  Mais  informações  sobre  o  livro  em
http://www.bruno-latour.fr/node/218



passa a valorizar o papel das materialidades na produção de uma ação: a produção de

um  conhecimento  científico  não  pode  ser  entendida  sem  os  objetos  técnicos  que

participam do processo. Ou seja: “a ação e o conhecimento não estão localizados no

cérebro  humano,  mas  se  encontram  distribuídos  em  dispositivos  materiais  não-

humanos” (CALLON, 2008, p. 303). Desta perspectiva vem a ideia de que não se pode

compreender  o  processo  de  comunicação  sem  levar  em  consideração  as

materialidades e os objetos não-humanos (CALLON, 2008; LEMOS, 2013), o que pode

ajudar também a entender o papel dos objetos na mediação jornalística. Papel que,

segundo Primo e Zago (2015), tem sido deixado de lado nos estudos do jornalismo, que

adotam uma perspectiva determinista do que o jornalismo deveria ser, e não aquilo que

a  realidade  mostra  que  ele  é,  tendo  como resultado  o  fato  de  que  muitos  desses

estudos acabam por ignorar as múltiplas mediações que têm atravessado a mediação

jornalística (ARCE, ALZAMORA, SALGADO, 2014), especialmente com o advento da

internet, e o papel ativo que os objetos não-humanos podem ter na concepção dos

produtos  jornalísticos,  desde  aqueles  utilizados  na  edição  de  periódicos  impressos

(KEITH,  2015)  até  os  sistemas  de  gerenciamento  de  conteúdo  de  uma publicação

(RODGERS, 2015) e uma série de artefatos digitais usados no site da rede  MSNBC,

dos  EUA (BRAUN,  2015).  Estudos  recém-apresentados  numa  edição  especial  da

revista  Journalism2, voltada  à  pesquisa  do  jornalismo  e  dos  objetos,  seguem essa

direção.

A partir  de  autores  como  Couldry  (2008),  Plesner  (2009),  Holanda  e  Lemos

(2013), Lemos (2013), Arce, Alzamora e Salgado (2014), Primo e Zago (2015), entre

outros,  este  trabalho parte  do  pressuposto  de que o jornalismo não é  uma prática

exclusiva  de  jornalistas,  mas  que  envolve  uma série  de  atores  –  diferentes  e  não

jornalistas - em seu processo. Como diz Plesner (2009): "jornalismo não é produzido

exclusivamente por "relações sociais" entre editores, jornalistas e fontes, mas também

por actantes não-humanos (como o e-mail) que participam do processo, transformando-

o (PLESNER, 2009)3". Adotar esta perspectiva pode propiciar, no entender de Plesner,

uma abertura  da  "caixa-preta"  do  jornalismo,  tornar  a  tecnologia  visível  novamente

2 Journalism, 2015, vol. 16 (I).
3 No original em inglês: "Journalism is not produced solely by the 'social relations' among editors, 

journalists and sources, but also by non-human actants (such as e-mail) which participate in the 
process, transforming it". Tradução livre feita por mim, como as demais realizadas neste trabalho.



dentro da prática profissional e tirá-la da posição naturalizada em que se encontra hoje

(PLESNER, 2009). 

Mais  importante  do  que  identificar  o  papel  da  tecnologia  nos  processos  de

mediação que ocorrem na produção jornalística é, ainda, entender as associações entre

humanos  (profissionais  ou  não)  e  não-humanos  (objetos  tecnológicos)  que  podem

ocorrer nesses processos (HEMMINGWAY, 2007, p8). Em outras palavras: entender o

movimento  dos  atores  e  a  rede  que  eles  constituem.  O social  será  não  apenas  a

explicação para  um dado  fenômeno,  mas aquilo  que  emerge  das  associações dos

atores em rede,  o  entre diversos pontos,  ampliado e visto  sob uma perspectiva de

movimento contínuo onde tudo deve ser considerado. 

Para  além  das  questões  introdutórias  apontadas  até  aqui  (e  que  serão

desenvolvidas na seção "Referencial Teórico"), vale ressaltar que a perspectiva da TAR

para o estudo da rede de mediações que ocorrem na prática jornalística tem ganhado

popularidade  nos  últimos  anos.  A  justificativa  é  a  de  que  a evolução  técnica

experimentada nas últimas décadas tornou a TAR útil como lente analítica (ANDERSON

e MEYER, 2015). Na apresentação do dossiê da  revista  Journalism,  já mencionado,

Anderson e Meyer (2015) apontam três caminhos principais que estas pesquisas têm

seguido:  1) os estudos de inovação tecnológica e de novas ferramentas introduzidas

nas redações, encontrados em trabalhos como Turner (2005), Plesner (2009), Weiss e

Domingo  (2010),  Micó,  Masip  e  Domingo  (2013)  e,  no  Brasil,  na  tese  de  Holanda

(2014).  Este  talvez  seja  o  caminho  mais  percorrido  por  pesquisadores  até  hoje,

seguindo a linha dos primeiros estudos da TAR, o que Micó, Masip e Domingo (2010, p.

121)  justificam  argumentando  que  "uma  abordagem  da  teoria  ator-rede  pode  ser

especialmente  benéfica  para  rastrear  as  relações  de  poder  entre  diferentes  atores

envolvidos  no  desenvolvimento  de  uma  inovação  numa  redação"  (MICÓ,  MASIP e

DOMINGO, 2010, p.121)4".

O segundo caminho seria aquele em que o social pode se tornar mais visível que

o usual. Latour (2012) cita como exemplo situações em que acidentes acontecem, ou

quando coisas deixam de ser apenas um dado adquirido e passam a ser colocadas à

distância - tanto no tempo como no espaço, o que incluiria pesquisas históricas. Para

4 "an actor-network approach can be especially beneficial to trace the power relationships between the 
different actors involved in the development of an innovation in a newsroom". Tradução livre.



ilustrar esse  tipo de estudo, Anderson e Meyer citam o caso de Le Cam (2015), que

analisa um corpus de fotografias de redações na França, Bélgica e Canadá, do século

XIX até hoje, para entender as mudanças organizacionais e gerenciais das empresas

jornalísticas, e o de Rodgers (2015), que trata de uma história mais recente, do sistema

de  publicação  de  conteúdo  online  do  Toronto  Star,  no  Canadá,  chamado  TOPS.

Concluem  que  "examinando  estas  evoluções  históricas,  estudiosos  do  jornalismo

podem  mais  facilmente  abrir  as  caixas-pretas  que  mascaram  as  tensões  e

descontinuidades subjacentes aos grandes sistemas sociotécnicos sob uma superfície

acabada e suave (ANDERSON e MEYER, 2015, p 6)5".

Por  fim,  o  terceiro  caminho  identificado  pelos  autores  seria  o  da  cultura

organizacional de certos grupos de jornalistas. Esse seria o rumo seguido por Graves

(2015),  por  exemplo,  que  aborda  a  prática  de  jornalistas  em  duas  publicações

investigativas separadas por mais de 50 anos, o IF Stone Weekly e o site Talking Points

Memo, e o de Usher (2015), que pesquisa a redação do International New York Times e

reflete sobre como os objetos, as necessidades humanas, os valores da marca, entre

outras  outras  questões,  aparecem  no  dia  a  dia  e  na  formação  de  uma  redação

jornalística.  Esta  linha  de estudos  das  culturas  organizacionais  é  a  que  mais  se

aproxima desta pesquisa e de seu objeto, abordado a seguir. 

5 "by examining that historical evolution, scholars of journalism can more easily open the black-box that 
masks the underlying tensions and discontinuities of large socio-technical systems beneath a finished,
smooth surface". Tradução livre.



2. OBJETO EMPÍRICO: APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Para a apresentação e justificativa do objeto empírico desta pesquisa, vale antes

uma ressalva. O caminho que Couldry (2008), Micó, Masip & Domingo (2013) Plesner

(2009), Primo & Zago (2015), Graves (2015), Keith (2015) e Rodgers (2015) adotam em

seus trabalhos é oriundo da aproximação com a perspectiva ontológica da TAR e de

estudos que ou analisam os objetos nas relações de produção jornalística, ou, numa

perspectiva teórica, como Arce, Alzamora e Salgado (2014) e Primo e Zago (2015),

consideram  os  objetos  importantes  no  processo  de  (re)definição  da  mediação

jornalística face às novas tecnologias de comunicação (NTIC). Embora algumas destas

pesquisas afirmem que (mais do que isso: dão ênfase) que o jornalismo não é dado per

se e que acontece não necessariamente com a participação de jornalistas profissionais

ou dentro de redações convencionais, quando analisam objetos práticos, esses estudos

pesquisam  como  redações  jornalísticas  claramente  identificada  como  profissionais.

Esse é caso, especialmente, das várias redações observadas por Keith (2015) e de

Rodgers (2015) com o Toronto Star.

Nesta  pesquisa,  porém,  opto  por  estudar  um  veículo  não  identificado  ou

caracterizado  como  jornalismo  convencional para,  justamente,  tentar  compreender

quando - e se, de que maneira - este veículo torna-se jornalístico. Para analisar quais

as redes de mediação se estabelecem entre os actantes (humanos e não-humanos),

tanto no momento  da elaboração de um produto identificado como jornalístico pelo

público (e pelos estudos de jornalismo), quanto nos momentos em que se produz outra

coisa, seja ela ativismo, propaganda, "conteúdo" ou outro nome que se queira dar. 

Por  conta dessa opção pelo não convencional,  a  escolha do objeto empírico

deste estudo recai sobre a Mídia NINJA, coletivo brasileiro criado em março de 2013, a

partir da experiência dos núcleos de comunicação do Fora do Eixo6, rede de coletivos

6 O Fora do Eixo é uma rede político cultural que começou a se articular em 2006 nos estados fora do 
circuito principal da cultura brasileira, centrado no sudeste. Está presente em mais de 100 municípios,
articulando pessoas e coletivos em processos de criação, produção e articulação com foco na 
transformação social. Os integrantes do FdE vivem em casas coletivas, onde compartilham suas 
vidas. Muitos dos agentes da Mídia NINJA integram o Fora do Eixo, mas as duas redes, apesar da 
cooperação, possuem estruturas distintas e objetivos específicos. Informações em 
http://foradoeixo.org.br/

http://foradoeixo.org.br/


político-culturais espalhada pelo Brasil.  O coletivo teve  grande visibilidade durante os

protestos  de  junho  de  2013,  no  Brasil,  em  especial  pela  cobertura  ao  vivo  das

manifestações que ocorreram pelo país, todas elas realizadas por dispositivos digitais

móveis. Desde então, continua a registrar (em texto, foto e vídeo) e a cobrir pautas

ligadas à cultura, movimentos sociais, manifestações de rua, política e juventude. A

forma escolhida para estudar a Mídia NINJA foi a observação participante, com recorte

etnográfico, por  entender-se  ser  uma  metodologia  adequada  ao  estudo  de  grupos

organizados que podem ser chamados de comunidade ou sociedade (ANGROSINO,

2009).  Além disso, trata-se de método também bastante utilizado na perspectiva da

TAR, conforme explico com mais detalhes na seção sobre metodologia.

A partir do referencial da TAR e da ideia de mediação como  tradução por ela

trabalhada e aqui adotada, seria incoerente fazer  distinção a priori entre "jornalismo

profissional" e "jornalismo amador", dado que o que interessa no processo de mediação

na prática jornalística é o movimento, a rede de ação constituída no momento em que

determinada ação se torna uma produção jornalística, não interessando se os atores

envolvidos  são  profissionais,  amadores  ou  objetos  técnicos.  Zago  e  Primo  (2015)

salientam, inclusive, que tanto o conceito de jornalismo alternativo, proposto por Atton

(2009), quanto  o  de  jornalismo  participativo,  de  Gillmor  (2004),  por  exemplo,  são

inspirados  por  discursos  utópicos  que  tem sua  própria  fé  naquilo  que  o  jornalismo

deveria ser (PRIMO e ZAGO, 2015). 

Porém,  como  esta  perspectiva  é,  além  de  uma  hipótese  de  trabalho,  uma

abordagem recente, sem muitos estudos empíricos além dos já citados, ao escolher o

objeto  de  pesquisa  tive  de  buscar  uma  primeira  filiação, que  desse  conta  de

contextualizá-lo, de  modo  a  referenciá-lo  no  presente,  nem  que  seja  de  modo

associativo e inicial. Por isso, ao estudar a Mídia NINJA, opto por aproximá-la (nem que

seja num primeiro momento, reitero)  ao conceito de  jornalismo alternativo, ainda que

seja  baseado  num  dever  ser e  numa  divisão  a  priori  entre  jornalismos  diferentes

(alternativo  a  que?), porque  isso ajuda  a  compreender  o  objeto,  inclusive

historicamente, e possibilita diálogos com os estudos de jornalismo e comunicação ao

longo do século XX (WAHL-JORGENSEN e HANITZSCH, 2009). 

As características do jornalismo alternativo identificadas por  Atton (2005, 2009)



constituem a possibilidade de uma  definição  operacional do objeto  desta pesquisa, a

saber:  jornalismo  produzido  por  "cidadãos  comuns"  (desinstitucionalizado),  sem  a

necessidade de treinamento profissional (desprofissionalizado) e sem aporte financeiro

excessivo  (descapitalizado),  que  pode  ser  mais  precisamente  definido  como  sem

participação  no  mercado  publicitário  de  vendas  de  anúncios.  A ideia  de  jornalismo

alternativo  apresentada  por  Atton  pode  ser  aplicada  à  Mídia  NINJA  também pela

semelhança  que  tem  com  dois  dos  exemplos  mais  citados  em  estudos  da  área

(DOWNING, 2002; ATTON e HAMILTON, 2008): mídia de movimentos sociais e mídias

ativistas. Ao dizer, na apresentação de sua plataforma na internet7, que "para além do

jornalismo, fazemos midiativismo" (NINJA, 2015), o grupo define sua posição  ativista,

isto  é,  explicita  ter  um lado na cobertura  dos acontecimentos  que cobre,  o  que os

aproxima, em alguns aspectos, ao que Marcondes Filho (2009, p. 19) classifica como o

"Primeiro Jornalismo", "em que as páginas impressas funcionam como caixa acústica

de ressonância de ideias, programas político-partidários, plataformas de políticos, de

todas as ideias", fase  relacionada pelo autor ao período histórico que iria de 1789 a

aproximadamente 1830, marcado pela revolução industrial, pelo avanço do capitalismo

e pelo começo da profissionalização dos jornais nos países capitalistas europeus e das

Américas. 

Por outro lado, a postura da Mídia NINJA - de não fazer somente jornalismo em

suas postagens nas redes sociais e matérias veiculadas em seu site – tem relação com

questões  contemporâneas  ligadas  à  emergência  da  internet,  como  sobre  as

transformações nos parâmetros éticos do jornalismo tradicional. Segundo Ward (2011),

valores como imparcialidade, precisão, verificação, equilíbrio e imparcialidade estariam

em choque  com a  cultura  do  jornalismo  online,  influenciada  por  uma  ética  hacker

(LEVY, 2001; HIMANEN, 2002), que enfatiza transparência, parcialidade, correção pós-

publicação e participação de jornalistas não-profissionais  (WARD, 2011).  Em outras

palavras,  práticas  alternativas  (não-profissionais)  de  jornalismo,  como  as  da Mídia

NINJA, trazem preocupações éticas (CHRISTOFOLETTI, 2013), que estariam gerando

questionamentos na deontologia jornalística conhecida, como ilustra a emergência do

questionamento sobre se a transparência não estaria assumindo a importância do valor

7 O site pode ser acessado em https://ninja.oximity.com e é uma parceria com o grupo internacional 
Oximity.

https://ninja.oximity.com/


objetividade na cultura jornalística (WARD, 2011; JARVIS, 2011; CHRISTOFOLETTI &

KARAM, 2011; CHRISTOFOLETTI, 2014).

A aproximação com o jornalismo alternativo também se justifica aqui pela relativa

pouca pesquisa na área, como apontam Downing (2002), Atton (2005, 2009) e Hamilton

& Atton (2008). A mídia dominante (mainstream) também é dominante como objeto de

estudo  nas  pesquisas  em  comunicação  e  jornalismo  no  Brasil,  como  atestam

congressos de sociedades científicas da área, como Compós, Intercom e SBPJor8. Um

pouco dessa dificuldade se deve à característica instável  desse tipo de publicação,

muitas  efêmeras  e  de  alcance regional  ou  local.  Com a internet,  e  a  consequente

popularização  de  blogs,  redes  sociais,  agências  e  ONGs  de  jornalismo  sem  fins

lucrativos, o alcance e a quantidade dessas publicações têm mudado nos últimos 15

anos, sem que esse crescimento se reflita na pesquisa acadêmica.

Por  fim,  cabe  destacar,  para  além  das  justificativas  de  cunho  teórico

apresentadas  aqui,  aquelas  explicitamente  pessoais  e  locais.  A primeira  delas  diz

respeito à prática pessoal, como jornalista e editor de um blog sobre cultura livre desde

2008  e  integrante  de  um  coletivo  de  cultura  digital9,  que  discute  questões  como

comunicação,  jornalismo,  tecnologia,  cultura  livre  e  ciberativismo  em  oficinas,

seminários, palestras e outros eventos e ações. Muitas questões relacionadas a estas

práticas são trazidas para este projeto de tese, bem como se imagina um retorno dos

possíveis  resultados às ações do cotidiano.  A segunda justificativa é a tentativa de

ampliar o diálogo com outras investigações relacionadas ao jornalismo que vêm sendo

desenvolvidas no Núcleo de Pesquisa em Jornalismo (Nupejor), grupo de pesquisa da

UFRGS vinculado ao CNPq, do qual  faço parte.  A intenção de trazer a perspectiva

teórica da TAR sobre mediação e um coletivo de comunicação como a Mídia NINJA

como objeto de pesquisa busca também complexificar o entendimento do jornalismo e

da tecnologia nas pesquisas do grupo.

8 Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação 
(http://www.compos.org.br/), Sociedade Brasileira dos estudos interdisciplinares da comunicação 
(http://www.portalintercom.org.br/) e Associação Brasileira dos Pesquisadores em Jornalismo 
(http://www.sbpjor.org.br/sbpjor/). A inexistência de grupos de trabalho específicos sobre o tema, 
nesses congressos, assim como uma busca simples nos trabalhos apresentados, com pouco retorno,
comprovam essa situação.

9 A página se chama http://baixacultura.org e trata de cultura livre e (contra) cultura digital. O coletivo
se chama Casa da Cultura Digital Porto Alegre e tem seu endereço na rede em http://ccdpoa.com.br/

http://ccdpoa.com.br/
http://baixacultura.org/
http://www.sbpjor.org.br/sbpjor/
http://www.portalintercom.org.br/
http://www.compos.org.br/


3. PROBLEMA

Como se  estabelece  a  rede  de mediações entre  humanos e  objetos  técnicos (não

humanos) na produção de informação da Mídia NINJA?

4. OBJETIVO GERAL

Descrever, analisar e compreender a rede de mediações que ocorre no processo de

produção da informação jornalística da Mídia NINJA. 

4.1.Objetivos específicos

a)  Identificar  aspectos  da  mediação  tecnológica  em  mídias  digitais,  em  especial

mensageiros instantâneos (Telegram) e sites de redes sociais (Facebook), e o uso e as

apropriações destes pelos actantes humanos observados;

b) Analisar a relação da Mídia NINJA com o jornalismo convencional no contexto pós-

industrial  de produção  de informação, em que as empresas jornalísticas já não têm

mais controle nem exclusividade sobre a produção de informações jornalísticas;

c)  Entender  a  forma como a  Mídia  NINJA se organiza,  editorial  e  financeiramente,

enquanto grupo relacionado ao coletivo Fora do Eixo;

d) Observar a pertinência da distinção amador X profissional na ação da Mídia NINJA.



5. REFERENCIAL TEÓRICO

Para desenvolver esta proposta de pesquisa, as fundamentações teóricas iniciais

aqui trazidas são dividas em dois eixos principais: a discussão sobre a mediação e o

papel  dos objetos  no estudos do jornalismo no século  XX e  a perspectiva  teórico-

metodológica da TAR e sua aproximação com a prática jornalística atual. A intenção é

fazer com que estes referenciais – distintos e, em alguns casos, contraditórios e sem

nenhuma relação entre si - dialoguem. Para isso, introduzo uma contextualização sobre

a série de transformações que o jornalismo contemporâneo tem sofrido em função da

evolução  tecnológica.  Mudanças  na  prática  e  na  teoria  que,  por  sua  vez,  têm

proporcionado a emergência de novos processos  (DEAK, 2011; DEAK e FOLETTO,

2013),  novas  funções,  métodos,  práticas  e  até  preceitos  éticos  que  têm  sido

influenciados pela cultura da liberdade nascida na internet (WARD, 2011), em que a

ética hacker (LEVY, 2001; HIMANEN, 2002) é uma das principais manifestações. E que

tem  proporcionado  o  aumento  de  número  de  não-profissionais  na  produção  de

informação  jornalística,  seja  em  redes  sociais,  blogs  e  outros  veículos  que  não

produzem jornalismo dentro de uma organização empresarial com fins lucrativos, como

as mídias de movimentos sociais e ativistas identificadas  com a  ideia de jornalismo

alternativo (ATTON, 2005; 2009). 

5.1. Mudanças no jornalismo hoje: jornalismo pós-industrial e aproximação

à cultura hacker

As  transformações  no  jornalismo  ocasionadas  pela  evolução  tecnológica  da

segunda metade do século XX foram bem descritas em pesquisas desenvolvidas em

diversos  países,  como,  por  exemplo,  pioneiramente,  por  Morgaine  (1972)  e  Smith

(1980),  que descrevem as diferentes  revoluções ou grandes transições vividas pela

comunicação;  e  Fidler  (1997,  p.65),  que  define  esse  processo  com  o  conceito  de

“midiamorfose”:  “a  transformação  dos  meios  de  comunicação,  ocasionada  pelo

complexo  entrecruzamento  de  necessidades  percebidas,  pressões  políticas  e

competitivas e inovações sociais e tecnológicas” (FIDLER, 1997). No aspecto técnico, a



principal  dessas  transformações  ocorreu  quando  os  computadores  pessoais

começaram a ser utilizados nas atividades das empresas jornalísticas em substituição

às  máquinas  de  escrever (SMITH,  1980)  e,  depois,  quando  da  inserção  dos

computadores no cotidiano dos jornalistas (BALDESSAR, 2003). Depois,  é a internet,

nos anos 1990, a principal responsável pelas mudanças, ao liberar o polo de emissão

da  informação  e  possibilitar  que,  com  recursos  mínimos,  “qualquer  pessoa  possa

produzir e circular informação sem pedir autorização ou o aval a quem quer que seja

(barões das indústrias culturais, intelligentsia, governos)” (LEMOS, 2009, p. 8), seja em

seus próprios blogs,  sites  ou nas redes sociais.  A fartura  de meios de produção e

difusão dos mais diversos conteúdos e a profusão de oportunidades de participação na

rede borram ainda mais o balcão que separava produtores de consumidores. Alguns

conceitos  surgem  para  relatar  essa  alteração:  “ex-público”  (GILLMOR,  2004),  “as

pessoas anteriormente conhecidas por audiência” (ROSEN; 2006), ou ainda produser,

termo híbrido criado por Bruns (2008) para definir a união dos usuários que são, ao

mesmo tempo, consumidores e produtores do conhecimento compartilhado em rede. 

A complexificação da divisão entre quem produz e quem consome informação na

rede  é,  também,  segundo  Ramonet  (2012,  p.21),  o  fim  da  confortável  situação,

instaurada  no  final  do  século  XIX,  com  o  nascimento  do  jornalismo  moderno

(MARCONDES FILHO, 2009), em que jornalistas e mídias detinham, ou achavam que

detinham, o monopólio da informação na sociedade, uma mudança de paradigma, que

clama por uma reinvenção da prática jornalística (RAMONET, 2012, p.21). Para o autor

francês,  esta  mudança  de  paradigma,  ou  de  lógica  de  produção,  ocasionada  pela

internet tem um eixo central: a transformação do produto jornalístico, antes fechado e

acabado quando da sua publicação (na imprensa) ou veiculação (rádio e TV), em um

produto aberto,  work in progress,  “uma matéria que se desenvolve, uma espécie de

conversação,  um processo  dinâmico  de  procura  da  verdade  mais  que  um produto

finalizado” (RAMONET, 2012, p.17). A qualquer momento, uma informação publicada

em  um  meio  jornalístico  pode  ser  questionada  e  modificada,  com  acréscimos  ou

substituições de dados, seja pelos próprios jornalistas ou pelos leitores, cada vez mais

acostumados a serem produtores de informação através da rede. 

Num contexto onde o produto deixa de ser fechado e o processo é contínuo, as



mudanças na prática jornalística são diversas. Pesquisas recentes, como o dossiê do

Tow  Center,  da  Universidade  de  Columbia  (EUA),  afirma  que  estamos  na  era  do

jornalismo “pós-industrial” (ANDERSON, BELL, SHIRKY; 2013), momento em que as

organizações  jornalísticas  já  não têm mais  controle  sobre  as  notícias,  tal  como se

entendeu tradicionalmente durante praticamente todo o século XX. Focado na crise da

produção de hard news e direcionado à comunidade profissional, o dossiê aponta que

novos formatos -  coberturas “ao vivo” em redes sociais, animações e visualizações

gráficas  interativas,  blogs,  agregadores  automatizados  - estariam  desempenhando

melhor do que jornalistas algumas funções antes restritas ao jornalismo convencional. A

popularização  das  ferramentas  digitais  tornaria um  cidadão  com  um  smartphone

conectado à  internet, por exemplo,  uma fonte de informação onipresente e, também,

um jornalista em potencial, na medida em que repórteres não podem estar em todos os

lugares ao mesmo tempo, nem conseguem chegar  ao  local de um fato de interesse

jornalístico  com  a  mesma  rapidez de  um  cidadão  e  seu  celular.  "Em  muitos

acontecimentos de relevância jornalística,  é  cada vez mais provável  que a primeira

descrição dos  fatos  seja  feita  por  um  cidadão  conectado,  não  por um  jornalista

profissional" (ANDERSON, BELL e SHIRKY, 2013, p.43). 

Nesta  situação  de  mudança,  segundo  Anderson,  Bell  e  Shirky,  o  papel  do

jornalista tradicional se altera. Ele é deslocado 

"para um ponto mais acima na cadeia editorial.  Já não produz
observações iniciais, mas exerce uma função cuja ênfase é em verificar,
interpretar  e  dar  sentido  à  enxurrada de texto,  áudio,  fotos e  vídeos
produzida pelo público" (ANDERSON, BELL e SHIRKY, 2013, p.43). 

Os papeis  em que  os  jornalistas  profissionais  seriam "melhores"  do  que  um

cidadão  conectado,  segundo  os  autores,  seriam  o  de  prestação  de  contas  sobre

decisões editoriais; eficiência na apuração de fatos não acessíveis ao público em geral;

originalidade  na  abordagem  de  acontecimentos;  e  carisma  para  angariar  ouvintes,

leitores e espectadores fiéis (ANDERSON, BELL e SHIRKY, 2013; TRÄSEL, 2014). O

jornalista  então  exerceria  maior  impacto  no  ecossistema  da  informação  como  um

investigador,  tradutor  e  narrador  dos  fatos,  que  dá  sentido  e  remixa  as  múltiplas

narrativas produzidas pelo público. Deste ponto de vista, como aponta Träsel (2014), "a

saída  para  a  figura  do  jornalista  (...)  seria  justamente  a  valorização  de  suas



características  humanas"  (TRÄSEL,  2014,  p.78).  Características  humanas  neste

contexto entendidas como a interpretação e a verificação de informações muitas vezes

desconexas  produzidas  por  múltiplas  fontes  -  processos  criativos que,  ainda  hoje,

costumam ser apontados como o diferencial entre humanos e robôs10.

A saída para o jornalista neste contexto pós-industrial apontada pela pesquisa de

Anderson,  Bell  e  Shirky  (2013)  se  opõe  a  diretrizes  de  uma  gestão  baseada  em

produtos acabados e fechados, descartados logo na sequência em que são produzidos,

como os que são resultado das rígidas rotinas produtivas hoje,  baseadas na maior

quantidade de matérias produzidas em menor tempo e para o maior número possível

de plataformas simultâneas. De outro lado, esta saída compartilha da ideia de Ramonet

(2012) ao estabelecer o produto jornalístico como um produtor aberto, work in progress.

Segundo Anderson, Bell e Shirky, para se produzir um conteúdo que pode ser aberto,

complementado e  modificado indefinidamente  se  faz  necessário  uma mudança nas

rotinas de produção. "Criar um fluxo de trabalho que reflita a produção mais flexível de

 conteúdo  digital  terá  o  efeito  secundário  de  tornar  as  rotinas  rígidas  mais  

“hackeáveis”. (ANDERSON, BELL e SHIRKY, 2013, p.67). 

Ao mesmo tempo em que as rotinas produtivas e as organizações jornalísticas

tradicionais parecem estar mudando para um contexto pós-industrial, surgem também

ocupações que apontam "para um 'novo' jornalismo emergente na rede, que exige cada

vez mais noções de área como programação de sites, desenvolvimento de bancos de

dados,  gestão  de  mídias  sociais,  produção  multimídia  e  produção  web"  (DEAK  e

FOLETTO,  2013).  Muitas  das  características  destes  jornalistas  estão  intimamente

relacionadas ao domínio de objetos técnicos e softwares, o que os aproxima de uma

ética de trabalho estabelecida nas décadas de 1960 e 1970, nos Estados Unidos, e que

se propagou a partir do surgimento da internet nos anos 1990: a ética hacker. Um dos

principais estudiosos dos  hackers  no Brasil, o sociólogo Sérgio Amadeu da Silveira é

resume o “pensamento hacker” da seguinte forma: “na matriz está enraizada a ideia de

que as informações, inclusive o conhecimento, não devem ser propriedade de ninguém,

10 A discussão sobre inteligência artificial é ampla e não caberia trazer aqui. Por hora, vale ler um texto 
sobre o robô russo Eugene, que em 2013 passou no Teste De Turing, conhecido teste realizado para 
identificar a capacidade de um robô enganar humanos e ser considerado "tão inteligente quanto o 
humano": http://baixacultura.org/eugene-e-a-tecnologia-inteligente/ Acesso em: 15 ago. 2015

http://baixacultura.org/eugene-e-a-tecnologia-inteligente/


e,  mesmo se forem,  a cópia  de informações não agride  ninguém dada a natureza

intangível dos dados” (SILVEIRA, 2010, p.25). A antropóloga Gabriela Coleman (2013),

outra referência nos estudos sobre os hackers, aponta como principais características

do grupo a subscrição a ideais de liberdade de acesso à informação, que levam a uma

ética de compartilhamento, e a apropriação de tecnologias, no sentido de compreender

seu funcionamento e desenvolver a capacidade de modificá-las, para benefício próprio

ou coletivo.

A aproximação do jornalismo à cultura hacker, num primeiro momento, deu-se

pela  própria  lógica  do  trabalho  de  ambos,  jornalistas  e  hackers,  de  “ir  atrás  da

informação”, buscando-a em arquivos, bases de dados ou com fontes e usando-a seja

para  produzir  uma  reportagem  ou  para  testar  formatos,  conexões  e  permissões

necessários para um bom desenvolvimento de um software ou site. Como explica o

jornalista Alexandre Matias, ex-editor do Caderno Link do jornal O Estado de São Paulo,

ao falar sobre o “Hackatão11” - uma maratona hacker de 24h realizada em parceria pelo

jornal com a comunidade Transparência Hacker:

Ao aproximar os dois profissionais, abrimos a possibilidade de esmiuçar
bancos  de  dados  com  o  mesmo  rigor  que  fazia  parte  da  pesquisa
daquele velho jornalista, sem correr o risco de falha humana ou de lidar
com pilhas de papéis e pastas de documentos (haja poeira!). Com os
dados digitalizados, basta usar os recursos da ciência da computação
para  chegar  a  cruzamentos  e  resultados  que  levariam  dias  –  talvez
meses – para serem apurados (MATIAS, 2012, online).

Em estudo etnográfico a partir do Estadão Dados, núcleo de jornalismo de dados

do jornal O Estado de São Paulo, Träsel (2013b) apontou três pontos de proximidade

entre a cultura hacker e o jornalismo: 1) a valorização da liberdade de informações; 2) a

prática do autodidatismo; 3) a disposição para o trabalho colaborativo em conjunto com

uma coletividade  de  participantes.  São  três  pontos  que  se  identificam com a  ética

hacker  estabelecida  pela  primeira  vez  por  Steven  Levy  em  "Hackers:  Heroes  of

Computer Revolution" (1984) e aprofundada no livro “A ética hacker e o espírito da era

da informação”, de Pekka Himanen (2002). A ideia central defendida no livro12 é a de

11 O Hackatão foi realizado no dia 24 de junho de 2012 na sede do Estadão, em São Paulo. O evento 
reuniu jornalistas, designers, programadores e estudantes por 24 horas para criar aplicações que 
facilitem o acesso e a compreensão de dados públicos. Mais informações podem ser vistas no blog 
do evento: http://blogs.estadao.com.br/hackatao/ Acesso em: 10 jul.2015

12 A edição original do livro, The Hacker Ethic and the Spirit of the Information Age, foi publicada em 

http://blogs.estadao.com.br/hackatao/


que a ética dos hackers se opõe à ética protestante que fundamenta o espírito do

capitalismo.  Contra  valores  como  dinheiro,  trabalho,  otimização,  flexibilidade,

estabilidade, determinação e contabilização dos resultados, Himanen defende que, para

os  hackers,  valem  mais  princípios  como  paixão,  liberdade,  solidariedade,

compartilhamento, trabalho colaborativo e diletantismo. Assim, como explica Rogério

Christofoletti, os “hackers acreditam que penetrar em sistemas é eticamente aceitável,

que  toda  a  informação  deve  ser  livre,  que  o  compartilhamento  de  informações  é

positivo,  que  softwares  devem  ter  seus  códigos-fontes  livres  e  que  todos  tenham

acesso à informação e aos recursos tecnológicos” (CHRISTOFOLETTI, 2008, p.105). 

Os três aspectos identificados vem a calhar aqui, também, com a ideia de uma

gradativa  "contaminação"  da  ética  jornalística  pela  ética  hacker,  como  apontam

Christofoletti e Karam (2011): 

 “a ética jornalística tradicional possa se “contaminar” por valores
da ética hacker, já que alguns valores de lado a lado encontram certo
parentesco.  Note-se,  por  exemplo,  que  já  se  fala  em  jornalismo  de
código aberto, aquele em que o repórter oferece ao leitor também quais
foram suas fontes e procedimentos de apuração. Na encruzilhada dos
valores, transparência se traduz como accountability e como abertura de
processos. Bem como se pode perceber proximidades entre o gesto de
compartilhar arquivos e conteúdos on-line com o do jornalista tradicional
de tornar públicas situações de interesse coletivo. Mesmo que o primeiro
ato  possa  se  contrapor  a  direitos  autorais  ou  viole  a  propriedade
intelectual,  seus  defensores  argumentam  que  conhecimento  e
informação  são  públicos  e  devem  circular  sem  óbices.  O  interesse
público  e  as preocupações coletivas  reuniriam raízes  comuns de um
gesto  e  de  outro,  sobrepondo-se  a  direitos  individuais  e  particulares
(CHRISTOFOLETTI e KARAM, 2011, on-line).

Os  três  aspectos  apontados por  Träsel,  juntamente com as questões éticas

trazidas por Christofoletti e Karam (2011) sinalizam mais que uma aproximação, uma

possível e crescente influência da cultura hacker na cultura jornalística. Esta influência

aconteceria, como apontado em outro trabalho (FOLETTO, 2014), inicialmente em duas

frentes: 1) nos núcleos de jornalismo de dados nascentes em redações brasileiras13,

2001, com prefácio de Linus Torvalds, criador do sistema operacional GNU-Linux, e posfácio de 
Manuel Castells. A edição brasileira do livro saiu no mesmo ano, publicada pela editora Campus com 
o título de "A ética hacker e o espírito da era da informação" e é um tanto descuidada em sua 
tradução, por isso aqui a preferência da edição em castelhano, publicada em 2002.

13 No Brasil, estes núcleos foram criados de 2012 em diante para trabalhar com reportagens que 
promovam a visualização amigável do milhares de dados disponíveis na rede. Em empresas 
jornalísticas, dois dos principais núcleos estão n'O Estado de São Paulo 



como apontada por Träsel, onde há mais clara a necessidade de troca entre jornalistas

e hackers e, portanto, há um ambiente propício ao compartilhamento de valores éticos

como  os  apontados  por  Christofoletti  e  Karam,  essencialmente  a  questão  da

transparência radical das fontes de acesso a informação. E 2) em produtos jornalísticos

recentes, como o  Voices of San Diego e o  Huffington Post, considerado por Mancini

(2011) e Ramonet (2012) como produtos dos mais inovadores do jornalismo e que, de

formas  diferentes,  se  utilizam dos  princípios  como a  liberdade  de  conhecimento,  a

colaboração e o compartilhamento como base para suas atividades14. 

Acrescento aqui ainda um terceiro ponto em que essa aproximação acontece:

na influência dos preceitos da ética hacker numa cultura de liberdade que surge no

aumento de não-profissionais na produção da informação jornalística, seja em redes

sociais,  blogs  e  outros  veículos  que  não  produzem  jornalismo  dentro  de  uma

organização empresarial sem fins lucrativos, como as mídias de movimentos sociais e

midiativistas identificadas com a ideia de jornalismo alternativo (ATTON, 2005; 2009),

como é o caso do objeto analisado, a Mídia NINJA. Isso se dá, entre outros fatores,

pela  ação  cada  vez  mais  visível  dos  objetos  técnicos  na  rede  de  mediações  que

ocorrem no jornalismo, tema que chama os próximos dois tópicos dessa revisão teórica.

((http://blog.estadaodados.com) e na Folha de S. Paulo (http://folhaspdados.blogfolha.uol.com.br/).
14 O Voices of San Diego (http://voiceofsandiego.org/), dos Estados Unidos, é citado por Ramonet 

(2012) como um exemplo de jornalismo sem fins lucrativos (nonprofit news), uma das tendências 
apontadas em seu livro para o jornalismo na rede. Criado em 2005, o site produz um jornalismo 
especializado na qualidade de vida na comunidade da cidade e em seus arredores. A publicação se 
diferencia das outras, segundo sua própria explicação na página, por "cavar fundo para descobrir a 
verdade, levando o tempo necessário para tornar o caos das notícias em reportagens que as pessoas
podem entender". Já Mancini (2011) aponta que a “remixologia” proposta pelo Huffington Post 
(http://www.huffingtonpost.com), que acrescenta informações (e comentários) a conteúdos produzidos
por outros, estimula a liberdade de compartilhamento e a produção de notícias por amadores ao 
trazer o público para dentro de sua aba (“Se tem algo a dizer, diga no HuffPost", diz o slogan da 
publicação), e reforça a ideia da notícia como um work in progress. Criado por Arianna Huffington, em
maio de 2005, o Huffington é uma espécie de agregador de conteúdos que organiza, como centena 
de outros, informações, alertas, notas, artigos tomados de diversas fontes. Mas os complementa com 
crônicas de grandes especialistas, escritas especificamente para esse suporte, e com contribuições 
de cerca de 6 mil blogueiros (RAMONET, 2012, p.79). Tem cerca de 26 milhões de usuários ao mês 
nos EUA e versões em diversos países, inclusive no Brasil, com o nome de Brasil Post 
(http://www.brasilpost.com.br).
 

http://folhaspdados.blogfolha.uol.com.br/
http://estadaodados.herokuapp.com/html/basometrho/
http://www.brasilpost.com.br/
http://www.huffingtonpost.com/
http://voiceofsandiego.org/


5.2. Breve histórico das tecnologias na história do jornalismo

Antes mesmo da existência do jornalismo como se conhece hoje, a tarefa de

reportar informações para públicos variados tinha relação com os objetos técnicos, das

actas diurnas do Império Romano cravadas na pedra ou em madeira até a invenção da

Imprensa por Gutemberg (1447), marco da história da humanidade que possibilitou a

impressão  em  escala  industrial  que  permitiria,  no  século  XVII,  o  surgimento  das

primeiras publicações periódicas que dão origem ao que hoje chamamos de jornalismo

(MARQUES DE MELO, 2003; TRAQUINA, 2005). De lá  para cá, tecnologias como a

prensa rotativa, o telégrafo, a câmera fotográfica, o telefone, o rádio, a televisão, os

computadores, a internet e os smartphones, entre tantos outros, seriam, nessa ordem,

corresponsáveis pela transformação do jornalismo ao longo de seus quatro séculos de

existência, desde a primeira configuração pré-industrial até o jornalismo conectado e

pós-industrial de hoje.

Resgato um pouco dessa relação do jornalismo com a tecnologia a partir  da

divisão histórica em quatro períodos feita por Marcondes Filho (2009). Vale ressaltar

que, mais que estipular uma data fixa, esses períodos significam momentos históricos,

caracterizados por invenções tecnológicas e mudanças de conjuntura social, e servem

mais para organizar o pensamento num primeiro momento do que estabelecer divisões

estanques,  porque  não  são  compostos  de  rupturas  apenas,  mas  também  de

continuidades.

A fase denominada por Marcondes Filho (2009) de 1º jornalismo vai do início da

Revolução Francesa (1789) ao período em que as máquinas de impressão, com cada

vez  mais  capacidade  de  imprimir  páginas  por  minuto,  propiciam  a  expansão  do

jornalismo enquanto negócio (1830-1850). É o jornalismo "da iluminação", herdeiro do

ideal  de  transparência  oriundo  da  Revolução  Francesa,  época  de  ebulição  do

jornalismo  político-literário,  "em  que  as  páginas  impressas  funcionam  como  caixa

acústica  de  ressonância  de  ideias,  programas  político-partidários,  plataformas  de

políticos, de todas as ideias" (MARCONDES FILHO, 2009, p.19). Segundo Marcondes

Filho, é também o período em que as máquinas de impressão, em poder de uma elite

intelectual  e/ou  política,  estavam  a  serviço  da  propagação  de  ideias  com  fins



pedagógicos e de formação política, sem compromisso em ser fiel a uma "verdade" dos

fatos.

O início do século XIX  experimenta  uma série de transformações  ocasionadas

pelas  revoluções  burguesas  e  seus  ideais  de  liberdade.  Segundo  Marcondes  Filho

(2009), a revolução industrial propicia o desenvolvimento das tecnologias de impressão,

que,  ao  produzir  mais  páginas  por  minuto,  vai  fomentar  o  desenvolvimento  do

jornalismo  enquanto  empresa  capitalista.  Os desenvolvimentos  técnicos  seguintes

facilitam a expansão do jornal como meio de massa, o marco de início do 2º jornalismo,

segundo a  periodização do autor.  No que diz  respeito  a  impressão,  a  máquina de

Friedrich Koenig, de 1814, traz novidades importantes em relação a de Gutemberg: dois

cilindros,  rotativos  e  funcionando  com energia  à  vapor  (não  só  mecânica,  como  a

anterior), que permitiram a impressão de 1100 páginas/hora, mais do dobro da criação

de  Gutemberg  (500  páginas/hora)15.  As  rotativas  de  Marinoni,  em 1871,  aumentam

ainda  mais  essa  capacidade: 95  mil  páginas/hora,  instaurando  a  era  das  grandes

tiragens. O telégrafo (1844) possibilita a transmissão de notícias a longas distâncias,

primeiro entre os países da Europa e os Estados Unidos, nas décadas de 1850 e 1860,

e  depois  entre  Europa  e  China,  Japão  e  América  do  Sul  (TRAQUINA,  2005).  As

fotogravuras  (1851),  a  fotografia  e,  posteriormente,  o  telefone  (1876)  vão  ajudar,

segundo Marcondes Filho (2009, p.21) a transformar definitivamente o jornalismo em

um  negócio  profissional  que  deve  se  autossustentar  e  ter  lucro,  com  a  venda  de

espaços  publicitários  tendo  prioridade  em relação  a  parte  puramente  noticiosa  dos

jornais.

É  nesse  período,  sob  influência  do  paradigma  da  modernidade,  que  se

estabelecem as características ainda hoje identificadas com a atividade jornalística: a

notícia,  a  procura  da  verdade,  independência,  imparcialidade,  a  noção  de  serviço

público e, principalmente, a ideia da objetividade (TRAQUINA, 2005). Sob esta visão,

os  objetos  técnicos  corresponsáveis  pela  produção  jornalística  passam  a  ser

obscurecidos pela busca do ideal da objetividade. Prevalece a ideia da neutralidade da

técnica, de que a máquina fotográfica e o telefone, por exemplo, não interferem na ação

jornalística e são apenas instrumentos para a produção da notícia o mais fiel possível à

15 Para mais detalhes da história das máquinas de Gutemberg, Koenig e Marinoni, ver 
https://en.wikipedia.org/wiki/Typography Acesso em: 10 mai. 2015

https://en.wikipedia.org/wiki/Typography


realidade. 

A noção  de  neutralidade  da  técnica  permanecerá  também  no  período  do  3º

jornalismo (1900-1960), quando os jornais se transformam em grupos de comunicação,

absorvendo várias mídias e publicações. É nessa fase que se desenvolve também a

indústria publicitária e de relações públicas como novas formas de comunicação que

passam a "competir" com o jornalismo (MARCONDES FILHO, 2009). Nessas décadas

surgem  o  rádio  (1920)  e  a  televisão  (1925),  que  durante  e  no  pós-guerra,

respectivamente,  se  popularizam  e  estabelecem  uma  nova  relação  entre  as

organizações noticiosas e suas audiências, com a possibilidade de se acompanhar as

notícias diretamente, ao vivo. É o período de desenvolvimento do radiojornalismo e do

telejornalismo a partir de aparatos técnicos de alto custo, como satélites, câmeras e

estúdios de rádio e televisão, entre outros objetos que ajudam a construir uma linha

bem definida entre produtores e consumidores de informação. 

O período definido por Marcondes Filho como 4º jornalismo se dá a partir da

invenção dos computadores e do desenvolvimento da tecnologia digital,  nos 1970 e

1980. Seriam dois os momentos principais dessas transformações: o primeiro, a partir

dos  anos  1970,  quando  os  computadores  passam  a  ser  usados não  apenas  no

armazenamento de informações, como já ocorria em alguns casos desde a década de

1950, mas dentro das redações, em substituição  às máquinas de escrever (SMITH,

1980; BALDESSAR, 2003). E o segundo, na metade dos anos 1990, com a ascensão

da internet comercial, o que provoca a "midiamorfose” (FIDLER, 1997), o surgimento do

jornalismo digital em base de dados (MACHADO, 2006), em que todos processos da

etapa de produção no jornalismo passam por modelos de bases de dados - apuração,

produção, circulação e consumo. Com a liberação do polo emissor da informação para

qualquer um com acesso à internet e a qualquer tipo de computador, ocorre uma fartura

de meios  de produção e  difusão de conteúdos,  uma "massa de mídias",  como diz

Ramonet (2012), que torna mais poroso o balcão que antes separava produtores de

consumidores (CHRISTOFOLETTI, 2014, p.269). 

Nos primeiros anos da década de 2010, a evolução dos objetos técnicos digitais,

somados  ao  aumento  da  velocidade  e  do  alcance  da  internet  no  mundo,  têm

proporcionado o que Träsel (2013a) chama de "práticas pós-humanistas de jornalismo".



Da criação de notícias por algoritmos ao uso destes para curadoria de informação, a

presença  da  inteligência  artificial  no  jornalismo  tem  se  tornado  cada  vez  mais

perceptível. Ferramentas como o Flipboard16 ou a Narrative Science17 têm feito com que

Marcondes Filho (2009) e Träsel (2015), entre outros autores, apontem para o fato de

que a técnica já se tornou central nas redações e tem, como perspectiva futura, ainda

mais  integração  entre  inteligência  humana  e  maquinística  (TRÄSEL,  2013a).  O

presidente da  Narrative Science,  Kristian Hammon,  em entrevista  a Levy (2012)  no

artigo intitulado "Can an algorithm write a better news story than a human reporter18?,

estima que em cinco anos uma reportagem totalmente  escrita  por  uma inteligência

artificial poderá ganhar um prêmio Pullitzer e que, dentro de 15 anos, 90% das notícias

seriam escritas por inteligências artificiais. 

Para além desses casos e de previsões pontuais, há evidências da cada vez

maior presença dos objetos técnicos na vida cotidiana global, o que provoca novamente

o questionamento  sobre como se dão as  redes de mediações ocorridas  na prática

jornalística.  No  próximo  tópico,  resgato  brevemente  as  principais  ideias  sobre  a

mediação jornalística, desde o final do século XIX até hoje, para a seguir apresentar a

concepção da Teoria Ator-Rede. 

5.3. As concepções de mediação no jornalismo do século XX

A breve recuperação histórica que fizemos no tópico anterior explica um pouco

da importância dos objetos na história do jornalismo. E também nos ajuda a entender o

porquê,  ao  longo  do  tempo,  deles  terem  sido  pouco  lembrados  enquanto  atores

diretamente envolvidos na mediação jornalística, seja dentro dos estudos de jornalismo

quanto dentro das redações jornalísticas. 

Há várias explicações para esta redução da importância dos objetos, mas talvez

16 Software que seleciona notícias de redes sociais e os organiza, de modo automático, como páginas 
de uma revista única para cada usuário. Inicialmente um aplicativo para Ipad, hoje é um serviço 
também oferecido na web: https://flipboard.com/

17 Criada em 2010, a plataforma de inteligência artificial da empresa Narrative Science, denominada 
Quill, transforma dados em narrativas e tem como um de seus principais clientes a revista Forbes. 
Site: http://www.narrativescience.com/

18 LEVY, Steven. Can an algorithm write a better news story than a human reporter?. Wired, San 
Francisco, 24 abr. 2012. Disponível em: http://www.wired.com/2012/04/can-an-algorithm-write-a-
better-news-story-than-a-human-reporter/ Acesso em: 10 jun. 2015

http://www.wired.com/2012/04/can-an-algorithm-write-a-better-news-story-than-a-human-reporter/
http://www.wired.com/2012/04/can-an-algorithm-write-a-better-news-story-than-a-human-reporter/
http://www.narrativescience.com/
https://flipboard.com/


a mais evidente, conforme já adiantamos, seja o viés predominantemente utilizado na

definição do que é  mediação no jornalismo. Desde  a  Teoria do Espelho, alimentada

pelo positivismo predominante no final do século XIX, que  considera o jornalista um

mediador desinteressado que dá a conhecer o mundo tal como ele se apresenta, sem

distorções,  até a visão do  gatekeeper,  já nos anos 1950, em que o jornalista é tido

como aquele que seleciona e hierarquiza as notícias,  a visão predominante tem sido

centrada na ação humana, que leva a considerar  os  objetos  como acessórios  que

pouco ou nada interferem na prática profissional. 

Essa  visão  vem,  também,  do  fato  de  o  jornalismo  ser  um legítimo  filho  da

modernidade do século XIX e XX. Como diz Marcondes Filho, 

O jornalismo é 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 (MARCONDES FILHO, 2009, p.17).

Os ideais da modernidade são os ideais do jornalismo do final do século XIX e

início do XX: a busca da verdade, a imparcialidade e, principalmente, a objetividade.

Estabelecida inicialmente como uma estratégia comercial para a profissionalização do

jornalismo,  em  contraponto  aos  jornais  partidários  e  opinativos  do  "1º  jornalismo"

(SCHILLER, 1981; DEMENECK, 2009), a objetividade é que vai direcionar a atividade

jornalística  durante  todo  o  século  XX  e  balizar  o  entendimento  do  que  vem a  ser

mediação no jornalismo19.  Em busca de um método que  garantisse a objetividade no

jornalismo,  Walter  Lippmann,  em  Opinião  Pública  (1922),  defende o  uso  de

procedimentos próximos aos do método científico na prática jornalística. A partir dessa

concepção, inicia-se, especialmente nos Estados Unidos da década de 1930, uma era

de profissionalização do jornalismo, que terá como política editorial a institucionalização

da organização com vistas à “aproximação ao fato objetivo” (SCHUDSON, 1978,  p.

152). 

A mediação jornalística derivada dessa perspectiva consiste em produzir notícias

o mais próximo possível do fato narrado. Como aponta Benedeti (2009), é um modelo

19 Sobre o conceito  de objetividade no jornalismo, ver Demeneck (2009),  trabalho premiado com o
prêmio Adelmo Genro Filho da SBPJor (Associação Brasileria dos Pesquisadores em Jornalismo) e
Schudson (1978).



de mediação que emana do papel que a atividade jornalística assume nas sociedades

democráticas, traduzido de três formas: "1) mediar como distar, no sentido de assumir

posição independente do que aborda jornalisticamente; 2) mediar no sentido de repartir

em partes  iguais,  ou  seja,  não favorecer  uma das partes  envolvidas;  3)  mediar  no

sentido  de  transcorrer  por  dois  momentos:  do  acontecimento para  o  conhecimento

público" (BENEDETI, 2009, p.23).

Nessa  concepção,  o  jornalista,  agora  começando  a  ser  profissionalizado  e

treinado  na  Universidade,  torna-se  mediador  privilegiado,  que  seleciona  aquilo  que

deve  ou  não  virar  notícia,  como no  caso  da  abordagem do gatekeeping,  uma das

primeiras tentativas de compreender o processo produtivo e a prática  jornalística na

literatura  acadêmica  (TRAQUINA,  2005),  proposta  inicialmente  por  David  Manning

White.  Outra  abordagem  acadêmica sobre  o  jornalismo  dessa época,  a  dos

constrangimentos organizacionais,  proposta por Warren Breed,  amplia  a perspectiva

dessa  mediação  privilegiada para  as organizações  jornalísticas,  ao  dizer  que  elas

constrangem e moldam os profissionais à política editorial da instituição mais do que as

crenças  pessoais  que o  jornalista  tivesse  trazido  consigo  (TRAQUINA,  2005).  Uma

terceira abordagem que trabalha com a ideia de neutralidade na mediação jornalística é

a estruturalista, como a de Stuart Hall, que trabalha com a ideia de que os meios de

comunicação são aparelhos ideológicos do Estado, à serviço da construção de uma

sociedade consensual e normatizada (TRAQUINA, 2005). 

Na  segunda  metade  do  século  XX,  diferentes  abordagens  sobre  mediação

jornalística serão trabalhadas no âmbito acadêmico. Desenvolvida a partir das ideias de

Berger e Luckmann (2008),  a teoria construcionista, por exemplo, vai ver as notícias

não como espelhos da realidade, mas construídas em um movimento de reflexividade

que  reconhece  a  existência  de  diferentes  mediações  no  processo  de  mediação

jornalística.  Sob  esta  perspectiva,  a  mídia  em  geral,  e  o  jornalismo em  particular,

construiriam  a  própria  realidade  que  relatam,  sendo  impossível  estabelecer  uma

distinção entre a realidade e as empresas jornalísticas que relatam essa realidade. 

Já as  teorias interacionistas, propostas por Tuchman (1973) e Moloch e Lester

(1974), entre outros, vão complexificar a compreensão acerca da mediação jornalística

ao dizer que as notícias resultam de "processos de percepção, seleção e transformação



de  acontecimentos  por  profissionais  relativamente  autônomos,  orientados  por  uma

cultura comum, mas sob forte pressão do fator tempo" (ARCE, ALZAMORA, SALGADO,

2014). Aqui, porém, Moloch e Lester (1974) vão dizer que há três tipos de sujeitos em

interação (promotores de notícias, jornalistas e consumidores de notícia), sem citar os

objetos  e  a  tecnologia  como  fator  de  influência  na  mediação  realizada  na  prática

jornalística. Ainda que as abordagens construcionistas e interacionistas reconheçam a

existência de diversos elementos na produção da notícia, da linguagem às estruturas

organizacionais das empresas jornalísticas, percebe-se como predominante "a posição

central do 'eu jornalismo medeio', institucional e deontológico, que instaura até mesmo

a forma de o cidadão estar no mundo" (ARCE, ALZAMORA, SALGADO, 2014).

Vale  observar  aqui  que  o  contexto  em  que  estes  estudos  citados  se

desenvolveram,  durante  a  primeira  e  a  segunda  metade  do  século  XX,  foi  o  de

desenvolvimento dos meios de comunicação de massa. É um período em que havia

enorme dificuldade técnica e financeira para um cidadão comum fazer circular qualquer

tipo de informação para um grupo de centenas ou milhares de pessoas. Nesta situação,

como afirma Benedeti  (2009),  a mediação jornalística, impulsionada pela posse dos

meios tecnológicos de produção, era necessária para dar visibilidade à pluralidade de

pontos de vista (BENEDETI, 2009, p.23)

Com o desenvolvimento e a popularização da internet na década de 1990, este

contexto se altera.  A liberação do polo emissor da informação provoca o cruzamento -

e  o  posterior  questionamento  -  da  mediação  jornalística  com  outras  formas  de

mediação, no que alguns autores chamam de midiatização20. Nesse contexto, passa-se

a ter mais condições de questionamento da ideia de mediação tipicamente moderna e

purificadora, abrindo caminho para considerar a mediação como um processo híbrido,

instável e constituído de diversos elementos estabelecidos em uma rede de significados

(LATOUR, 1994b), perspectiva defendida pela TAR e que será trabalhada no próximo

tópico.

20 A midiatização  (BRAGA,  2012;  FAUSTO  NETO,  2008)  refere-se  ao  processo  de  aceleração  do
atravessamento dos vários campos sociais pelo campo midiático em função do desenvolvimento dos
dispositivos tecnológicos. 



5.4. Introdução à Teoria Ator-Rede (TAR) e a uma ideia de mediação

Originada nos estudos da Sociologia da Ciência e da Técnica, a Teoria Ator-Rede

surge  nos  anos  1980,  no contexto  de  alternativas  às  concepções  estruturalistas  e

funcionais da ciência. Estas oferecem ora explicações sociais, baseadas em relações

de causa e efeito ocasionadas pelo social isolado do “fenômeno” a ser analisado, ora

essencialistas,  centradas  no  fenômeno  a  ser  analisado,  sem  considerar  as  suas

relações sociais, econômicas, culturais, etc. Em oposição a isso, pesquisadores como

Bruno Latour, Michel Callon, Madeleine Akrich e John Law, entre outros, começaram a

defender a ideia de que as inovações científicas e técnicas não poderiam ser pensadas

de forma separada do contexto em que se inserem e dos atores envolvidos em sua

produção. Assim, propõem uma “sociologia da mobilidade”, que não considera nada do

que quer explicar como algo dado (LAW, 1992), e onde a explicação para os fenômenos

sociais passa a se dar no fluxo, na circulação em rede entre os atores envolvidos,

sejam eles humanos ou não-humanos.

Segundo  Lemos,  a  TAR propõe  às  ciências  sociais  atenção  “à  dinâmica  da

formação das associações, aos movimentos dos agenciamentos, à distribuição da ação

entre atores diversos, humanos e não-humanos, a partir de uma simetria generalizada”

(LEMOS, 2013, p.37). Trata-se de uma perspectiva que questiona o social como algo

estável, que possa ser explicado através de análises fixas que separam os elementos

envolvidos: o  social  como algo  diferente  do  científico,  o  local  e  o  contexto  de  um

laboratório das ações ali passadas, como exemplifica Latour em um de seus primeiros

trabalhos - “A vida  de  laboratório:  a  produção  dos  fatos  científicos”.  A TAR busca

“reagregar  o  social”  ao  colocar  os  fenômenos  como  consequência  de  associações

diversas  de  pesquisadores  e  objetos  em  redes  complexas  e  não  propor  qualquer

definição rígida que possa ser aplicada em todas as situações (LEMOS, 2013, p.39).

Ao investigar os fenômenos como movimentos, a TAR vai se interessar por todos

os atores envolvidos nesta ação e, portanto, vai deixar de analisar apenas os resultados

da ciência de forma isolada. Como explica Latour,

Não tentaremos analisar os produtos finais, um computador, uma usina
nuclear,  uma teoria  cosmológica,  a  forma de uma dupla  hélice,  uma



caixa de pílulas anticoncepcionais, um modelo econômico; em vez disso,
seguiremos os passos de cientistas e engenheiros nos momentos e nos
lugares  nos quais  planejam uma usina nuclear,  desfazem uma teoria
cosmológica,  modificam  a  estrutura  de  um  hormônio  para  a
contracepção  ou  desagregam os números  usados  num novo  modelo
econômico (LATOUR, 2000, p.39).

Para uma teoria que quer analisar os movimentos dos atores, a ideia de rede se

torna essencial21. Segundo Lemos (2013, p.35), “rede é o movimento da associação, o

social em formação”. O ator é rede, a associação é rede, e é no olhar para os rastros

deixados por estas redes de mil atores que a TAR vai analisar os fenômenos e propor

seus entendimentos. A ideia de rede representa uma ferramenta conceitual que ajuda a

descrever o fluxo de traduções de um agente em movimento (LATOUR, 2012) e sua

trajetória de instauração através da concatenação de diversos actantes22.  Em outras

palavras, "constitui o espaço e o tempo na mobilidade das traduções e na fixação das

estabilizações e pontualizações” (LEMOS, 2013, p. 53).

Quando a TAR propõe uma análise da circulação de todos os atores envolvidos,

passa também a considerar aqueles atores não-humanos no processo. É aqui que se

entra em um dos pontos mais polêmicos da teoria. Ela olha os objetos nas associações

com os humanos dizendo que eles agem, sim, e que da sua ação talvez se possa

compreender melhor a extensão de suas associações na sociedade. Surge então o

princípio  da simetria (ou ontologia plana)  -  a ideia  de que sujeitos e objetos têm a

mesma importância. Essa concepção, segundo Lemos (2013, p.52), diferencia a TAR

de outros estudos da ciência e tecnologia. Como explica Callon (2008, on-line), a ideia

de dar a mesma importância a ambos vem em oposição “a uma distinção constringente,

historicamente marcada e que corresponde ao modernismo, quero dizer, à convicção,

segundo a qual há duas categorias de entidades no cosmos, a saber: os humanos e os

outros” (CALLON, 2008, on-line). 

21 A ideia de rede apresentada por Latour não é a de redes sociais, redes de telecomunicações ou
redes de esgoto. “Não é por onde as coisas passam, mas aquilo que se forma na relação”, explica
Lemos (2013, p.54).

22 O conceito de “actante”, na TAR, significa “tudo aquilo que gera uma ação, que produz movimento e
diferença. Ele é o mediador, o articulador que fará a conexão e montará a rede nele mesmo e fora
dele  em  associação  com  outros”  (LEMOS,  2013,  p.42).  É  tanto  os  cientistas  quanto  o  tema
pesquisado, o software que usam para tabular os dados, o laboratório, aquele que fornece a bolsa
para  a  pesquisa,  humanos  e  não-humanos.  O  termo  vem  emprestado  da  semiótica  do  lituano
Greimas.



A opção da TAR pela inclusão dos objetos em pé de igualdade com os humanos

na  análise  chama  a  atenção  para  a  discussão  sobre  duas  questões  fundamentais

trabalhadas neste projeto: a mediação e a técnica. Ao propor a análise de todos os

atores em rede de um dado fenômeno, a TAR, e particularmente Latour (1994),  dá

ênfase  à mediação  como  um  “programa  de  ação”,  "série  de  objetivos,  passos  e

intenções que um agente pode descrever" (LATOUR, 1994b, p.3123).  A mediação na

TAR se refere, então, a "toda ação que um actante faz a outro, implicando aí estratégias

e interesses próprios na busca de estabilização futura da rede ou da resolução da

estratégia ou do objetivo" (LEMOS, 2013, p. 48). 

Latour então vê a mediação como movimentos constantes de (re) agenciamentos

entre o homem e o objeto técnico, considerando estas posições cambiantes a todo

momento.  E por  ser  ambos  determinantes  e  mutáveis  no  processo  é  que  devem

necessariamente serem analisados para a compreensão de um dado fenômeno. Essa

concepção é calcada na premissa do desvio, tradução, como explica: “eu uso tradução

para significar o deslocamento, a variação, a invenção, a mediação, a criação de uma

ligação  que  não  existia  antes  e  que  até  certo  ponto,  modifica  dois  elementos  ou

agentes” (LATOUR, 1994b, p. 32). 

No "vocabulário"  da TAR,  mediador  é aquele que modifica e é modificado no

curso  de  sua  ação,  e,  por  isso,  deve  sempre  ser  considerado  em  toda  sua

complexidade pelo relato do analista que o pesquisa. Já o  intermediário refere-se a

quem foi delegada determinada tarefa e realiza em perfeita obediência ao programa,

sem interferência no curso da ação.  Um  transmissor que se torna invisível pela não

agência no processo da associação. Tanto o mediador quanto o intermediário não são

dados a priori, mas se caracterizam por papéis assumidos na associação. Vale ressaltar

que são posições  relativas,  que só podem ser bem definidas quando o pesquisador

analisa os desvios que determinado mediador induz no curso da ação; ou, ao contrário,

se  não  induz  nada  na  ação,  sendo  assim  intermediário.  O  que  prevalece  aqui

novamente é a questão do movimento, da ação e da rede. Como afirma Latour (1994b,

p. 33):  “essência é existência e existência é ação”.

A ideia de mediação na  TAR fica entre as correntes humanista,  que prevê a

23 “The series of goals and steps and intentions, that an agent can describe". Tradução livre.



superioridade da ação humana perante o objeto técnico, e materialista, que diz serem

os objetos aqueles que determinam a ação. Em seu texto “On Technical Mediation”, de

1994, Latour ilustra essa diferença ao analisar os slogans relacionados a associações

favoráveis e contrárias a venda de armas: “Guns kill people” e “People kill people, not

guns”. O primeiro seria materialista, pois consideraria que as armas (objetos) matam

pessoas, enquanto o segundo seria humanista, ao dizer que pessoas – e não armas -

matam pessoas, o que seria próximo a uma premissa platônica, para quem os cidadãos

nascem “bons” ou “maus” e agem sempre a partir dessa moral. Latour, então, vai dizer

que nem arma nem cidadão são responsáveis pelo ato de matar. A responsabilidade é

dividida entre os vários actantes envolvidos na ação. 

Se  eu  definir  você  pelo  que  você  tem  (a  arma),  e  pela  série  de
associações  em  que  você  entra  quando  você  usa  o  que  você  tem
(quando você dispara a arma),  então você é modificado pela arma -
mais  ou  menos  desta  forma,  dependendo  do  peso  de  outras
associações que você carrega. Esta tradução é toda simétrica. Você é
diferente  com  uma  arma  na  mão;  a  arma  é  diferente  com  você
segurando-a. Você é um outro sujeito porque você segurou a arma; a
arma  é  outro  objeto  porque  ela  entrou  em  um  relação  com  você24

(LATOUR, 1994b, p.33).

Se todos são transformados quando em contato, sejam pessoas ou coisas, não

há como dizer que a ação vai “pender” mais para um lado. É aí que entra, novamente, o

princípio da simetria (ontologia plana), agora como uma crítica à ideia de predomínio da

tecnologia,  defendida especialmente por Heidegger,  que afirma a existência de uma

“essência” que afetaria a todos, necessariamente, e seria, portanto, predominante na

ciência e inclusive na mediação de uma dada ação, sendo uma ilusão a crença de que

poderíamos dominá-la.  Latour (1994b)  rejeita a visão heideggeriana de essência ao

dizer que os objetos só existem em relação, que “nunca é a mesma, não pode ser

reduzida nem à ‘estrutura’ da ação passada, nem à agência do objeto em outra ação

similar” (LEMOS, 2013, p.248).

24  "If I define you by what you have (the gun), and by the series of associations that you enter into when 
you use what you have (when you fire the gun), then you are modified by the gun – more so or less 
so, depending on the weight of the other associations that you carry. This translation is whole 
symmetrical. You are different with a gun in hand; the gun is different with you holding it. You are 
another subject because you hold the gun; the gun is another object because it has entered into a 
relationship with you". Tradução livre.



Com isso, pode-se perceber quão profundos são os questionamentos de Latour

e da TAR sobre o status quo da sociologia. Ao trazer os objetos para o mesmo patamar

dos humanos na análise de um dado fenômeno social, e ao afirmar que eles são sociais

e  só  existem  em  associação,  ocorrem  (pelo  menos)  dois  movimentos  que  se

complementam. O primeiro é o de trazer a técnica para a sociologia tradicional, que

desde Émile  Durkheim,  segundo Latour  (1994b),  vê a questão como “apartada”  da

discussão social, em geral como um adjetivo, “técnica da comunicação”, “técnica de

cozinhar”, ou como uma habilidade. Essa noção de técnica não tem como ser estudada

diretamente, segundo Latour (1994a, p.44), o que talvez possa indicar que a sociologia

clássica  não  estuda  os  objetos  técnicos  também  por  defini-los  de  uma  maneira

demasiado rígida, que dificulta a conversa com aquilo que é considerado social.

Outro movimento  proposto pela TAR é o de que só a sociologia pode pensar

efetivamente  os  objetos,  já  que  esses,  livre  de  associações  com  humanos,

simplesmente não existem. Isso representa uma ruptura considerável.  Como explica

Lemos (2013,  p.  64),  “enquanto  a  sociologia  do  social  toma a  consequência  como

causa (estrutura, micro, macro, contexto) a 'associologia' da TAR inverte a polaridade e

se preocupa mais em olhar as mediações entre tudo aquilo que produz ação, inscrição,

tradução, circulação”. Latour (1994b) defende sua posição ao dizer que foi a partir das

técnicas  que  aprendemos  o  que  significa  subsistir  e  distender,  aceitar  um papel  e

cumprir uma função, e que a sociedade não é socialmente construída enquanto não-

humanos proliferarem abaixo da linha da teoria social.

Uma proposta teórica como essa não surgiria sem polêmicas e críticas.  A que

mais tem sido feita é a de que a não distinção entre atores humanos e não-humanos

criaria um discurso do objeto, centrado num determinismo tecnológico. Latour responde

a essa crítica dizendo que o discurso da segmentação - objeto de um lado e sujeito de

outro - divide os estudos e cria fronteiras improdutivas que acabam distanciando as

pesquisas da realidade que pretendem explicar e isolam áreas e atores que, se fossem

unidos, poderiam dar conta de entender melhor a sociedade.

Na resposta de Latour à crítica determinista percebo, também, uma aproximação

maior da TAR com o pensamento complexo de Edgar Morin, sobretudo no livro “Ciência

com Consciência” (2010). Morin diz que a ciência é inseparável de seu contexto social,



e que o pensamento redutor, que Latour critica em sua obra “Jamais Fomos Modernos”

(1994a), “atribui a 'verdadeira' realidade não às totalidades, mas aos elementos; não às

qualidades,  mas  às  medidas;  não  aos  seres  e  aos  entres,  mas  aos  enunciados

formalizáveis e matematizáveis (MORIN, 2010, p.27). Como se percebe, é com esse

tipo de investigação que o pesquisador tem se tornado ignorante daquilo que não é sua

área de pesquisa/disciplina - e quem não é especialista numa área acaba por renunciar,

de  modo  prematuro,  à  reflexão sobre  a  vida,  o  mundo,  a  sociedade.  “A ciência  é

intrínseca, histórica, sociológica e eticamente complexa”, diz Morin (2010, p.9).  Latour

talvez concordasse com essa afirmação, embora possivelmente tentasse se afastar da

complexidade  de  seu  conterrâneo  dizendo  que  a  TAR  é  mais  empírica  que  a

complexidade25.

Outro conceito importante para entender a TAR e sua insistência em estudar os

mediadores, como aqueles que produzem ação, é o de caixa-preta. Para a teoria, as

caixas-pretas  ocorrem  na  estabilização  e  na  resolução  de  um  problema.  Lemos

explica: “após a resolução da controvérsia, tudo se estabiliza, passa para um fundo e

desaparece, até o momento em que novos problemas apareçam e a rede se torne mais

uma vez visível" (LEMOS, 2013, p. 55). Callon, na interpretação de Lemos, diz que é o

engajamento dos actantes que gera o surgimento de uma entidade ou evento – e que é

essa  ação que  gera  as  caixas-pretas,  tomadas  como entidades criadas  quando os

elementos se tornam transparentes e “desaparecem”.

Caberia aos investigadores da TAR, então, abrir  as caixas-pretas de modo a

escancarar  os  elementos  desta  associação  provisória  e,  assim,  rastrear  de  onde

vieram, como se constituem e para onde podem se associar  esses elementos. Como

propõe Latour, o objetivo da investigação científica é entrar nos fatos e nas máquinas

enquanto elas estão sendo construídas. “Iremos olhar o fechamento das caixas-pretas

e ser cuidadosos ao distinguir entre duas explicações contraditórias deste fechamento:

uma quando já está terminada, a outra quando está sendo construída” (LATOUR, 2000,

p.58). Em outras palavras, o que a TAR pretende é a fissura dos fatos e objetos, de

25 Independente da questão de teorias e autores, parece ser claro que necessitamos de mais ações do 
que separações para entender as transformações na comunicação e o jornalismo hoje. Como diz 
Lemos, para compreender a cultura e a comunicação digital “torna-se imperativo ir além da 
separação entre sujeitos autônomos e objetos inertes, passivos e obedientes, simples intermediários” 
(LEMOS, 2013, p.23). 



modo a tentar mostrar aquilo que é invisível, para daí tecer a trama de significados

possíveis do analisado.

É esta a defesa que entendo que Latour faz ao dizer para entrarmos “nos fatos e

nas máquinas enquanto elas estão em construção”. Como lembra Lemos (2013), toda

associação  deixa  rastros,  que  devem  ser  retraçados,  algo  que  nas  redes  digitais,

segundo  Bruno  (2012,  p.14),  ganha  ainda  mais  força,  já  que  elas  “favorecem

precisamente esta rastreabilidade, de modo que se pode ao mesmo tempo seguir uma

série de ações e associações locais e ver como cada uma delas participa da construção

de  coletivos”.  Neste  ponto,  retomamos  a  relação  com  a  prática  jornalística  para

aproximá-la à ideia de mediação da TAR.

5.5.  TAR e jornalismo: entendimentos e aproximações possíveis

Como já comentado na apresentação deste projeto, o contexto da propagação

da tecnologia digital e da internet na sociedade hoje é propício para re(discutir) a ideia

de mediação no jornalismo. A TAR, nesse sentido, entra como uma lente analítica útil

que tem sido utilizada em estudos recentes, como os de Hemmingway (2007), Couldry

(2008), Plesner (2009), Anderson (2009), Longhi e Sousa (2012), Holanda (2013), Arce,

Alzamora e Salgado (2014) e Primo e Zago (2015), além dos já  referidos artigos que

compõem o dossiê da revista Journalism (2015) sobre o assunto. Neste tópico, abordo

algumas  questões  conceituais  trazidas  pela  perspectiva  da  Teoria  Ator-Rede,  em

especial pelos recentes trabalhos de Lemos (2013) e Primo e Zago (2015).

Num período em que,  como salientado aqui,  a  prática  jornalística  passa  por

profundas  transformações,  a  dificuldade  em  definir  o  que  seria  o  jornalismo  é

subjacente. Uma das tentativas mais comuns de definição é pela profissão: a própria

criação do jornalismo moderno (o 2º jornalismo, na acepção de Marcondes Filho, 2009)

é  fruto  de  seu  estabelecimento  como  prestador  de  um  serviço  público  voltado  a

municiar  o  indivíduo  para  agir  na  sociedade  conforme  suas  próprias  necessidades

(GUERRA, 2003). A institucionalização do jornalismo no ocidente produz uma ideologia

profissional  que  Primo  e  Zago  (2015),  com  base  em  Deuze  (2005),  dizem  ser

significativa para que jornalistas e acadêmicos mantenham uma visão idealista baseada



no que o jornalista deveria ser, e não aquilo que ele de fato é.

Porém, Primo e Zago (2015) apontam que o credo da profissão não explica o

porquê  do  jornalismo  ser  respeitado  como  serviço  público  e  "cão  de  guarda"  da

democracia. Frequentemente, a questão "o que é o jornalismo?" é confundida com "o

que  é  o  bom  jornalismo?",  o  que,  por  sua  vez,  obscurece  o  fato  de  que  o  mau

jornalismo ainda assim é considerado jornalismo. Esse tipo de julgamento faz com que

formas  alternativas de jornalismo,  como as apresentadas por Atton (2005, 2009) por

exemplo,   sejam consideradas "desvios" da profissão, ou, como apontam os autores,

"jornalismo marrom ou alguma coisa fora do verdadeiro reino jornalístico26 (PRIMO e

ZAGO, 2015, p.47)

A  TAR,  concluem  Primo  e  Zago  (2015),  pode  desafiar  a  epistemologia  do

jornalismo  ao  considerar  como  participantes  do  processo  de  produção  jornalística

actantes que extrapolam a folha de pagamentos das organizações empresariais.  Em

outras palavras: não apenas jornalistas profissionais e organizações de notícias são

capazes  de  fazer  jornalismo.  Baseado  em  Latour  (2012),  os  autores  defendem  a

necessidade de "reagregar o jornalismo" a partir de uma definição performativa, que

atente  para  o  que  está  em  movimento:  "Visto  a  partir  da  perspectiva  da  TAR,  o

jornalismo  não  corresponde  a  um  conjunto  de  qualidades  puras  e  obrigatórias.

Jornalismo  existe  apenas  enquanto  acontece,  e  não  como  uma  essência

transcendente27"(PRIMO e ZAGO, 2015, p.48).

Lemos também critica  os estudos do jornalismo pela perspectiva da mediação.

Segundo ele,

Mesmo hoje, quando a maior parte da academia concorda que a notícia
é construída no processo de mediação, que necessariamente envolve
alto  grau  de  interferência,  seleção  e  elaboração  do  relato  sobre  a
realidade,  persiste  a cobrança de transparência,  como única garantia
possível  da pureza do trabalho de transmissão de uma verdade que
precisa ser evidente e inequívoca (LEMOS, 2013, p.77).

Por conta dessa incompreensão sobre o real sentido da mediação, continua o

autor, surge um vínculo insolúvel: "para a maior parte do público e dos críticos, a mídia

se define por mediar o acesso à realidade social. Entretanto, ao cumprir com o seu

26 "Yellow journalism or something outside the true journalistic realm". Tradução livre.
27 "Seen fron ANT perspective, journalism does not correspond to a set of pure and mandatory qualities. 

Journalism exists just while it happens, and not as a transcendent essence". Tradução livre.



papel, não pode interferir na comunicação da verdade, o que esvazia completamente o

valor do sentido daquele processo de mediação (LEMOS, 2013, p.77). Embora a Teoria

do Espelho tenha mais de um século, é fácil notar que, no senso comum da profissão,

ela ainda predomina: basta olhar jornais de grande circulação no Brasil, como Folha de

S. Paulo,  O Globo e  Zero Hora, no papel ou em suas versões digitais,  para perceber

que a visão predominante ainda é a da transparência, o que pressupõe uma mediação

inexistente ou inócua. A lógica é de que "se há mediação, há construção, logo impureza

e desvio da verdade"  (LEMOS, 2013,  p.77).  Admitir  que construção na mediação é

tradução só  deveria  ser  um  problema  se  ainda  considerássemos  as  notícias  e  a

realidade a  mesma coisa,  visão propagada  no contexto da Teoria  do Espelho,  que,

desde Lippmann, em 1922, já se criticava: "a hipótese que me parece mais fértil é que

as notícias e a verdade não são a mesma coisa e precisam ser claramente distinguidas"

(LIPPMANN, 2008, p.304).

Lemos  diz  que  esse  dilema  é  o  mesmo  enfrentado  pela  ciência  em  geral,

denunciada pelo "crime" de ser ciência, ou seja: "de ser pesquisa, experimento, debate

e  controvérsia,  de  ser  produção,  inscrição,  mediação,  instauração"  (LEMOS,  2013,

p.78).  A complicar,  há  a  ansiedade em  valorizar  a  mística  da  profissão,  tanto  de

cientistas  como de  jornalistas,  em "buscar  a  verdade",  como se  a  "verdade"  fosse

possível de ser descoberta e eles fossem apenas "intermediários de uma revelação de

verdades ocultas na natureza ou nos fatos "sociais" (LEMOS, 2013, p.78). 

Assim, na perspectiva da TAR trabalhada por Lemos (2013), o jornalismo poderia

ser  pensado  como  um  coletor  de  mediações.  Daí  vem  uma  definição  do  trabalho

jornalístico: "Coleta de inscrições que objetiva a composição de uma rede de elementos

humanos e não-humanos responsáveis por diversos graus de mediação e tradução da

realidade  (LEMOS,  2013,  p.81)".  Nessa  definição,  o  jornalista  não  precisaria  ser

"testemunha ocular da história", mas um organizador que vai averiguar os relatos sobre

os fatos, coletados em entrevistas e contrapostos a fim de eliminar incoerências. Um

tipo de trabalho que não difere muito do que Anderson, Bell e Shirky (2013) apontam

como o que cabe ao jornalista num cenário pós-industrial: "verificar, interpretar e dar

sentido à enxurrada de dados produzidos pelo público (ANDERSON, BELL e SHIRKY,

2013, p.43)". É um papel que, acredito, não terá como ser  necessariamente  exercido



por  um  profissional  do  jornalismo  por  dois  motivos  principais:  a  quantidade  de

informações sobre diversas realidades  à disposição hoje nas redes; e a possibilidade

de muito mais pessoas, além dos jornalistas, participarem desse processo de coleta de

inscrições e composições de redes de mediações da realidade.

A partir  dessa aproximação do conceito de mediação da TAR com o trabalho

jornalístico, dois encaminhamentos surgem: o primeiro, já comentado, é a importância

dada  à  mediação  no  jornalismo.  Se,  como  afirma  Lemos  (2013,  p.81),  ela  é  a

responsável pela tradução do objeto observado em uma série de inscrições, então a

mediação "deve ser estudada em todos os seus aspectos e elementos - o que inclui a

questão dos objetos utilizados na mediação realizada pelo jornalismo" (LEMOS, 2013,

p.81).  O  segundo  encaminhamento  diz  respeito à condição  do  jornalista  enquanto

mediador privilegiado: se a coleta de inscrições e composições de redes de mediações

da realidade não vai mais ser feita majoritariamente pelos jornalistas, por quem mais

será? Quem, neste caso, vai disputar - ou complementar - a composição das redes de

elementos  humanos  e  não-humanos  que  serão  responsáveis  pelas  traduções  da

realidade? 

Há diversas pistas espalhadas por aí, mas a que esta pesquisa vai investigar diz

respeito às mídias relacionadas  à ideia de um jornalismo alternativo (ATTON, 2005;

2009), composto por não-profissionais, pessoas não vinculadas a grupos de mídia ou

comunicação e sem aporte financeiro ligado ao mercado publicitário, caso do objeto

empírico deste projeto.



6. QUADRO METODOLÓGICO

Para desenvolver esta pesquisa, a opção metodológica é por uma investigação

de  natureza  qualitativa,  por  se  tratar  de  um  estudo  que  envolve  práticas  sociais,

culturais, profissionais (ou não-profissionais). Essas abordagens “têm em comum o fato

de buscarem esmiuçar a forma como as pessoas constroem o mundo à sua volta, o que

estão fazendo ou o que está lhes acontecendo em termos que tenham sentido e que

ofereçam uma visão rica” (FLICK, 2009, p. 8). Aqui, o qualitativo incorpora a abordagem

teórico-metodológica  da  Teoria  Ator-Rede  (TAR),  que  vai  além  do  pensamento

predominante no campo sociológico. A TAR tem como inspirações

o pós-estruturalismo, a ‘semiótica material’ de Foucault, os conceitos de
agenciamento,  rede e topografia  de Deleuze e Guattari,  as ideias de
tradução,  sujeito,  objeto,  espaço  e  tempo  de  Michel  Serres,  a
etnometodologia  de Garfinkel  e  a  sociologia  de Gabriel  Tarde.  A sua
ontologia  se  aproxima  do  trabalho  de  Alfred  Whitehead  e,  mais
recentemente, dos modos de existência de E. Souriau (LEMOS, 2013,
p.34) 

Um  dos  postulados  mais  relevante  da  TAR  é  considerar  que  “não  se  pode

compreender a ação humana, e não se pode compreender a constituição de coletivos,

sem levar  em conta  a  materialidade,  as  tecnologias  e  os  não-humanos”  (CALLON,

2008,  p.207-208).  Transposto  para  a  comunicação,  como  faz  Lemos  (2013),  o

postulado convida a investigações que considerem os objetos técnicos como parte do

corpus de análise, já que enfatiza o papel das materialidades na produção de uma ação

ao tentar explicar os fenômenos não como causa da sociedade ou do social separados,

mas “como consequência de circulações em redes sociotécnicas complexas” (LEMOS,

2013, p. 36).

Ao adaptar a TAR para a pesquisa em jornalismo aqui proposta, entendo que a

investigação deva buscar compreender a rede de processos de mediação que ocorre

na  produção  da  informação  jornalística  produzida pela  Mídia  NINJA.  Justifica-se  a

escolha da abordagem, conforme já comentado, também pela possibilidade de trazer

uma perspectiva ainda pouco estudada no campo acadêmico do jornalismo, já que,

conforme Lemos (2013),  "é  uma área acometida  por  um esforço  de purificação do



campo como antídoto para a proliferação de hibridismos com outras ciências" (LEMOS,

2013, p.74). Uma visão que inclua todos os envolvidos na mediação vai em oposição à

ideia  de  uma  mídia  idealmente  transparente,  o  que  pressupõe  que  a  mediação

precisaria ser inexistente ou inócua (LEMOS, 2013, p.77), algo que a TAR e outras

perspectivas teóricas não consideram pertinente, por propagar a visão – improdutiva -

que separa ciência, natureza e sociedade28. 

Outro aspecto metodológico da TAR utilizado aqui é a inclusão dos objetos em

igualdade com os humanos como mediadores no processo comunicativo que ocorre na

produção jornalística. Este princípio, chamado de simetria (ou ontologia plana), é a ideia

de que se deve dar a mesma importância a sujeitos e objetos; ou seja, actantes não

são  diferenciados  hierarquicamente.  Esta  posição  não  significa  fetichismo  pela

tecnologia, mas um jeito de torná-la visível na prática jornalística e tirá-la da posição

naturalizada dentro das redações - "como um táxi é para um taxista", escreve Plesner

(2009). Em outras palavras: a proposta é, assim como afirmam Primo e Zago (2015),  a

de "reagregar o social" no jornalismo, uma referência ao título, no Brasil, de um dos

principais livros de Latour.

Uma  das  características  da  TAR  é  se  fixar  no  processo,  não  nas  causas,

reconhecendo  assim  não  humanos  como  partícipes  que  ajudam  a  explicar  a

durabilidade  das  interações.  Nas  palavras  de  Lemos,  opta-se  pela  descrição  de

trajetórias de instauração, da “‘subsistência’ das coisas e não sua ‘substância’ (LEMOS,

2013, p.32). Daí vem o principal "conselho" metodológico para as investigações das

agências na rede de mediações: seguir os atores, identificar os rastros, onde quer que

estejam,  e  principalmente,  quando  os  atores  se  associam e  fazem outros  fazerem

outras coisas (LATOUR, 2012, p.12). Neste sentido, o principal trabalho do analista é se

deslocar pelas fronteiras onde os actantes atuam e "mapear os rastros em uma busca

contínua das associações criadas pelos e entre os atores que observamos" (LEMOS,

2013, p.72).

Não  é  um  procedimento  simples, como  parece,  já  que  as  associações  são

28  Cabe aqui também fazer a ressalva comentada por Lemos (2013, p.79): não se trata aqui de trocar o
estudo  dos  meios  pelos  estudos das  mediações,  como propõe Martín-Barbero  (1997).  A ideia  é
“atravessar livremente a  tal  fronteira  imaginária  reconectando os meios na sua materialidade,  as
mensagens na sua expressividade, os processos sociais que com estas interagem, sem esvaziá-los
dos agentes não-humanos que fazem funcionar a recepção (LEMOS, 2013, p.79).



concebidas por um grande número de atores humanos e não humanos. Latour (2012)

considera  que  objetos  tendem  a  ter  sua  agência  invisibilizada,  tornando-se

intermediadores  no  curso  da  ação.  Assim,  como  parte  da  recomendação  sobre

procedimentos  de  pesquisa,  ele  sugere  acompanhar  momentos  de  controvérsia,

negociação, rompimento, circunstâncias em que as características externas e internas

dos objetos técnicos podem ser vistas. Em outras palavras, situações em que as suas

agências passam a ser perceptíveis pela lente do analista.

Para realizar  a  observação e seguir  os rastros nas redes de mediações que

ocorrem  na  produção  de  informação  jornalística  pela  Mídia  NINJA,  a  proposta

metodológica apresentada inicialmente utiliza procedimentos inspirados na Etnografia,

método por  excelência  da  Antropologia e também utilizado na TAR,  que significa  a

descrição  de  um povo,  “uma maneira  de  estudar  pessoas em grupos  organizados,

duradouros, que podem ser chamados de comunidades ou sociedades” (ANGROSINO,

2009, p. 16). 

No método etnográfico, na perspectiva da Antropologia Interpretativa de Cliford

Geertz (1989), a cultura é objeto próprio da antropologia e é considerada uma teia de

significados  tecida,  publicada  e  compartilhada  pelo  próprio  ser  humano.  Cabe  ao

antropólogo interpretar os significados tecidos no seio dessa cultura através da ida a

campo por um determinado período, da escrita e reflexão dos diários de campo e, caso

ache necessário, da entrevista com alguns (ou todos) os personagens observados. No

caso específico desta pesquisa, a cultura a ser descrita é a observada na Mídia NINJA.

A proposta metodológica aqui apresentada parte da observação participante com

inspiração etnográfica para, então, seguir os rastros das atividades do grupo e detectar

os momentos de controvérsia e negociação em que a agência dos objetos técnicos seja

visibilizada. Tenho em consideração o alerta que Primo e Zago (2015) fazem sobre este

tipo de metodologia, a saber:

Vários  métodos  etnográficos,  por  exemplo,  têm  sido  usados  por
pesquisadores da TAR para observar os seres humanos e não-humanos
enquanto  eles  se  associam  e  recolher  vestígios  deixados  em  ações
anteriores.   Se os não-humanos estão primeiramente  descritos  como
actantes,  mas mais  tarde  as  observações  de  suas  participações são
minimizadas ou mesmo ignoradas, esse caminho epistemológico chega
em algum lugar não muito longe da partida, embora se tenha usado a



TAR como guia para orientar  a exploração.  Assim,  enquanto os não-
humanos são mantidos como predicados, não como sujeitos,  o conto
antropocêntrico  de  jornalismo  não  será  superado  (PRIMO  e  ZAGO,
2015, p.4429).

Para evitar que o "conto antropocêntrico do jornalismo" permaneça, o objetivo é

atentar para as descrições das redes de mediações ocorridas, de modo a manter o

olhar  alerta  para  os  rastros.  Como  recomenda  Lemos  (2013,  p.  91),  "descreva,

descreva,  descreva  e  você  encontrará  os  principais  mediadores  (actantes),  os

intermediários (que transportam, mas não mudam nada), as ideologias, as forças, os

poderes, as razões, as estruturas e as agências circulando”. É assim que, no tópico a

seguir,  passo para a descrição do objeto empírico e o relato de uma análise-piloto

realizada com a Mídia NINJA.

6.1. ANÁLISE PILOTO: 6 DIAS COM A MÍDIA NINJA NO RIO DE JANEIRO

Para pôr em prática a metodologia de pesquisa descrita no tópico anterior, passo

aqui à análise de uma observação piloto realizada com o objeto de pesquisa, a Mídia

NINJA. O objetivo foi testar a metodologia num período curto de observação, de modo a

ver a sua viabilidade e promover os ajustes necessários para o trabalho de campo mais

longo, a ser feito depois da qualificação, inicialmente durante dois meses, em cidades

diferentes e com intervalos de tempo entre elas, no segundo semestre de 2015 e no

primeiro de 2016.

É necessário dizer que não se tem a pretensão de apresentar e analisar todos os

actantes envolvidos na rede Mídia NINJA. Primeiro porque, ao estabelecer um recorte,

necessário para qualquer pesquisa científica, abdico da análise de alguns elementos

que, por uma questão de possibilidade, fugiram ao meu alcance, em especial  neste

primeiro momento. Segundo,  porque as redes que se formam não são perfeitamente

definidas e estabelecidas, o que significa que existe uma formação constante de uma

29 "Several ethnographic methods, for example, have been used by ANT researchers to observe humans
and non-humans while they associate and to collect te traces left in previous acts. If non-humans are 
at first described as actants, but the observations of their participation is later minimized or even 
ignored, this epistemological path arrives somewhere not far from departure, even though ANT was 
said to guide the exploration. Hence, while non-humans are kept as predicates, not as subjects, the 
anthropocentric tale of journalism will not be surpassed". Tradução livre.



rede (LATOUR, 2012a). Nesse sentido, observar e analisar as redes formadas em três

tempos, a contar com esta observação inicial, pode ajudar a compreender as variáveis

envolvidas  nas  redes  de  mediações  que  se  formam  no  fazer  da  Mídia  NINJA no

decorrer de alguns meses - o que, acredito, pode dar um panorama mais completo da

formação destas redes. 

Conforme  as  pesquisas  citadas  aqui  (Couldry,  2008;  Plesner,  2009;  Latour,

2012a; Holanda e Lemos; 2013; Lemos, 2013;, Arce, Alzamora e Salgado, 2014; Primo

e Zago, 2015; Braun, 2015; Keith, 2015; Rodgers, 2015), o principal a ser feito durante

a pesquisa de campo, pelo entendimento da TAR, é seguir os actantes observando

suas relações sendo performadas nas práticas. Assim, no decorrer desta observação

teste, procurei acompanhar o fluxo dos processos em busca das associações criadas

pelos actantes, atendo-me ao fazer mais do que ao produto feito. Também procurei

relatar o contexto de formação da Mídia NINJA e sua relação com o Fora do Eixo,

descrever minha aproximação para a realização da pesquisa de campo e o do modus

operandi da observação, de modo a também refletir sobre o campo à medida em que

ele acontece.

No que diz respeito aos objetos técnicos, tentei destacar aqueles momentos que,

como explica  Akrich (1992, p.206), há potenciais de quebra: negociação e desacordo

entre o "dentro" e "fora" dos objetos, momentos em que, segundo a autora, a descrição

dos objetos técnicos é possibilitada. Nem sempre consegui encontrar estes momentos,

dada a complexidade e a quantidade de redes sociotécnicas envolvidas na ação da

Mídia NINJA e a  dificuldade em detectar estas situações diante de outras várias que,

na  minha  lente  de  analista,  aparentavam  se  mostrar  mais  interessantes  para  as

questões  conceituais  desta  pesquisa.  De  todo  o  modo,  como  o  trabalho  está  em

andamento,  ajustes  nessa  lente  teórico-metodológica  podem  ser  feitos  durante  o

processo.

Esta primeira saída a campo para a observação teste da Mídia NINJA ocorreu

entre os dias 27 de maio e 1º de junho de 2015, período estabelecido conforme o meu

cronograma de doutorando e a  negociação com o coletivo,  o  que é  explicado nos

tópicos seguintes. Durante estes dias, ia no período da manhã para a Casa Coletiva,

sede da Mídia NINJA no Rio de Janeiro, e ficava lá ou em saídas de cobertura com os



integrantes do grupo pela cidade até o início da noite. Nos seis dias, levei uma mochila

com  jornais,  folders,  adesivos,  entre  outros  materiais  gráficos,  um  smartphone LG

Fireweb D300 e seu carregador, o caderno de anotações, lápis, caneta, fone de ouvido

e, em alguns dias, algum alimento e uma garrafa de água. Anotava o que observava no

caderno  e  passava  a  limpo  no  Diário  de  Campo  à  noite,  num  arquivo  criado  no

programa  OpenOffice  em  meu  labtop,  quando  chegava  ao  local  onde  estava

hospedado, ampliando ou editando as anotações de acordo com a necessidade e a

memória. 

6.1.1. Apresentando o Fora do Eixo e a Mídia NINJA

Para falar da Mídia NINJA, é necessário fazer uma pequena introdução sobre

como surgiu o Fora do Eixo (FdE), rede de coletivos culturais que deu origem à NINJA.

Não é uma tarefa fácil explicar o FdE, já que uma das próprias peças audiovisuais de

divulgação da rede tem o título de Fora do Eixo é confundir30, ao que se segue a frase:

"Fora do Eixo não é fácil de entender". A aparente dificuldade em definir o grupo vem

das diversas frentes de atuação e das transformações ocorridas desde sua fundação,

em 2005,  como  uma  rede  de  coletivos  culturais  a  partir  de  grupos  de  produtores

sediados em quatro  cidades  brasileiras  "fora  do  eixo"  tradicional  Rio-São Paulo  da

cultura nacional: Cuiabá (MT), Rio Branco (AC), Uberlândia (MG) e Londrina (PR). De

início, a rede focava no intercâmbio de atrações musicais e no conhecimento sobre

produção  de  eventos,  em  especial  festivais  de  música  com  artistas  de  cena

independente brasileira. Com a expansão das quatro cidades iniciais para 23, em 2007,

a rede se estabelece como circuito nacional de festivais e espaços culturais, e em 2011,

já com a presença de 82 coletivos espalhados por 27 estados do Brasil, fixa-se em São

Paulo com a da criação da Casa FdE São Paulo, residência em que 22 moradores,

gestores de coletivos da rede, passam a residir e trabalhar juntos, a partir de um caixa

financeiro  coletivo  e  trabalhos  compartilhados.  Este  é  um  dos  marcos  para  um

deslocamento gradual do FdE de uma rede de coletivos de produção cultural para uma

plataforma de articulação política em rede,  com foco na cultura e na mobilização e

30 Peça criada em 2012 e disponível no link https://www.youtube.com/watch?v=dlgopnYGVV8. Acesso 
em: 4 ago. 2015

https://www.youtube.com/watch?v=dlgopnYGVV8


participação social (SAVAZONI, 2014). 

Nessa expansão das atividades da rede de coletivos do FdE, a produção musical

passa  a  ser  uma  frente,  embora  ainda  a  principal,  dentre  várias  outras:  produção

audiovisual, artes cênicas, artes plásticas, literatura, articulação política e comunicação

digital.  É  nesse contexto  de  expansão  das  frentes  de  trabalho  que a  Mídia  NINJA

nasce,  especificamente,  dentro de uma estratégia adotada a partir  do 4º congresso

Fora do Eixo, no final de 2011, chamada de  pós-marca: a ideia de que as iniciativas

fomentadas  nos  coletivos  pudessem  dar  origem  a  redes  autônomas,  não  mais

necessariamente ligadas ao FdE. Como já havia uma frente de comunicação que lidava

com  a  cobertura  dos  eventos  realizados  pelos  coletivos  -    os  números  de  2012

mostram  cerca  de  200  espaços,  2000  agentes  culturais,  2800  parceiros  e  20000

pessoas  envolvidas  indiretamente  em  27  estados  do  Brasil31 -  aproveitou-se  esta

estrutura espalhada para efetivar uma rede autônoma de comunicação que não fosse

diretamente associada ao FdE.

Uma outra situação é importante para entender o surgimento da Mídia NINJA

enquanto rede é a criação da Pós-TV, um canal  próprio  do FdE de  streaming pela

internet, baseado em programas criados especialmente para este formato e comandado

pelo  "simulacro32 - como as frentes são chamadas internamente - Mídia, presente em

cada um dos coletivos da rede. Para dar conta da programação da Pós-TV, os coletivos

passaram  a  produzir  programas  de  debates  e  transmissões  ao  vivo  de  shows  e

eventos,  incluindo  a  manutenção  da  programação  como  mais  uma  tarefa  junto  do

registro fotográfico, da postagem em blogs, da mobilização em redes sociais (neste

momento, sobretudo o Facebook, Instragram e Twitter), entre outras já realizadas na

comunicação. 

31 Os números são retirados do livro de Rodrigo Savazoni (2014), produzido a partir de sua dissertação
de  Mestrado  em  Ciências  Humanas  e  Sociais  da  Universidade  Federal  do  ABC  (UFABC).  A
documentação  histórica  do  grupo  também  pode  ser  acessada  no  endereço
http://foradoeixo.org.br/historico/ Acesso em: 10  ago. 2015.

32 O vocabulário utilizado nas definições internas da rede é vasto, realizado a partir de contribuições de
diversas  áreas.  É  possível  consultá-lo  no  Glossário  Fora  do  Eixês,  disponível  no  endereço:
http://foradoeixo.org.br/glossario-fora-do-eixes. É de lá esta definição de simulacro: "Os Simulacros
Fora  do  Eixo  (Partido,  Universidade,  Banco  e  Mídia)  tem  como  objetivo  disputar  o  modelo  de
sociedade  em  que  vivemos,  apresentando  como  propostas  concretas  de  reorganização  das
estruturas  econômicas,  polítcas  e  sociais.  O  simulacro  não  representa  um  modelo  de  total
semelhança, para que não seja impossível a novidade e a diversidade dentro dele, mas sim 'destruir
os modelos e as cópias para instaurar o caos (organizado) que o mesmo cria'". Acesso em: 7 ago.
2015.

http://foradoeixo.org.br/historico/


A iniciativa de uma WebTV do FdE chamou a atenção de algumas pessoas de

fora da rede, entre elas os jornalistas Alex Antunes, Lino Bocchini e Bruno Torturra, que

passaram a fazer programas e transmissões de eventos ao vivo, principalmente em

São Paulo, base principal da rede desde a criação da Casa FdE na cidade. Bruno, em

especial, tinha trabalho efetivo na Pós-TV: havia participado da transmissão ao vivo, via

smartphone, da Marcha da Liberdade,  em maio de 201233,  comandava o programa

Segunda Dose, sobre drogas e estados alterados de consciência, e era frequente na

articulação e  programação da rede.  Jornalista  da  Revista  TRIP há 10 anos,  Bruno

também compartilhava da crítica ao jornalismo produzido por  grandes empresas,  e,

junto com o FdE, idealizava a criação de um grupo que pudesse trabalhar com um tipo

de produção autônoma de comunicação, da qual a  Pós-TV era um primeiro passo. 

Após muitas reuniões e com mais de um ano de ação da Pós-TV, a Mídia NINJA

nasce  efetivamente  em  março  de  2013,  quando  da  criação  de  uma  fanpage no

Facebook  com o  nome NINJA:  Narrativas  Independentes,  Jornalismo e  Ação.  Três

meses depois, em junho de 2013, já em atividade também com um grupo no Facebook

e cobrindo pautas ligadas a protestos de rua e direitos humanos, Bruno é demitido da

função de repórter especial da Revista TRIP. Como ele mesmo explica em reportagem

publicada na Revista Piauí de dezembro de 2013: 

A instabilidade do mercado, as mortes recentes de Ruy Mesquita e de
Roberto Civita, a narrativa apocalíptica sobre o futuro do jornalismo, as
demissões em cambulhada, o clima pesado entre os colegas – e um
estranho e pouco comentado alívio entre os demitidos – eram as deixas
perfeitas  para  um  convite  público,  uma  carta  convocando  possíveis
interessados  em  estruturar  a  tal  Mídia  Ninja.  (TORTURRA,  2013b,
online)

Torturra publica, então, um texto que é considerado por Savazoni (2014) como

aquele  que  explica  de  fato  os  objetivos  da  Mídia  NINJA:  "O  Ficaralho",  publicado

originalmente em seu blog à época, o Casca de Besouro34. Conforme Torturra, "nunca

em 11 anos de profissão, um texto meu repercutiu tanto. Cerca de 250 mil visualizações

e mais de mil  e-mails na caixa em três dias.  Havia uma fila  de críticos e outra de

33 A Marcha da Liberdade é uma manifestação relacionada a salvaguarda de liberdades que ocorre em 
diversas cidades do Brasil e do mundo. Surgiu a partir da defesa da liberação da maconha. Por conta 
disso ainda é associada a esta causa. 

34 Que não está mais no ar. A versão mostrada aqui é recuperada no site  http://desacato.info/leitura-
critica/o-ficaralho/ Acesso em: 4 ago. 2015

http://desacato.info/leitura-critica/o-ficaralho/
http://desacato.info/leitura-critica/o-ficaralho/


desafetos que, antes de a MN existir,  já a acusavam de ser 'a morte do jornalismo'

(TORTURRA, 2013b, online). O texto fazia uma reflexão sobre o futuro do jornalismo a

partir de sua demissão e dos "passaralhos" ocorridos à época nas redações de Folha

de S. Paulo, Editora Globo e Abril. E, ao final, convocava para uma reunião aberta da

Mídia NINJA, no dia 11 de junho de 2013, definida por ele naquele momento como "um

grupo de comunicação amplo e descentralizado, a fim de explorar as possibilidades de

cobertura, discussão, repercussão, remuneração e da radical liberdade de expressão

que a rede oferece" (TORTURRA, 2013a, online). 

A reunião foi  adiada para 13 de junho de 2013. Mas naquele mesmo dia,  os

jornais  Folha  e  Estado  de  S.  Paulo  haviam publicado  editoriais  enfáticos  contra  a

escalada de manifestações nas ruas de São Paulo, o que, segundo o próprio Torturra

(2013b),  acabou  por  estimular  a  reação  violenta  da  polícia  aos  protestos  contra  o

aumento da passagem do transporte público na cidade, ocorrido na mesma noite do dia

13, quando aconteceria a reunião da Mídia NINJA. A violência contra manifestantes e

também contra  jornalistas  da Folha de S.Paulo  acabou por  ser  o  ponto  de "virada

discursiva" (ORTELLADO, 2015) na percepção pública dos protestos, que passou a

apoiar as manifestações. A partir daquele dia até o fim do mês, as ruas das principais

cidades  brasileiras  seriam  ocupadas  pelos  protestos,  no  ciclo  de  manifestações

conhecidas hoje como "Jornadas de Junho". 

Nesse contexto atípico na realidade brasileira, a Mídia NINJA nasceria e já se

destacaria como um dos principais grupos a transmitir,  com aparelhos  smartphones,

conexão 3G e softwares de transmissão de imagem em rede como o Twitcasting35, as

manifestações de rua no país. No dia 17 de junho, por exemplo, eram um dos poucos

grupos organizados, e com a experiência no streaming de um ano de Pós-TV, a estar

nas  ruas  cobrindo  os  protestos.  A estrutura  técnica  utilizada  nesse dia  era,  como

descrita por Torturra (2013b), um carrinho de supermercado equipado com um gerador

35 O TwittCasting é uma aplicação que possibilita a transmissão ao vivo (streaming) pela internet. Para o
seu funcionamento, é necessário baixar o programa para algum sistema operacional de smartphone
(Android e  iOS são os que disponibilizam em sua loja de aplicativos), conectar-se a uma conta no
Twitter (ou Facebook) e ligar a função "gravação" no  smartphone;  será publicado um post na rede
social conectada com o link da transmissão, que será ajustada de acordo com a qualidade da rede
utilizada. Há um espaço para comentários e capacidade de até cinco transmissões simultâneas na
mesma tela.  Em janeiro  de 2015,  tinha cerca de 10 milhões  de  usuários.  Mais  informações em
http://about.moi.st/en/2015/04/09/servico-de-transmissao-de-videos-ao-vivo-atraves-de-smartphones-
twitcasting-atinge-10-milhoes-de-usuarios/ Acesso em: 5 ago. 2015

http://about.moi.st/en/2015/04/09/servico-de-transmissao-de-videos-ao-vivo-atraves-de-smartphones-twitcasting-atinge-10-milhoes-de-usuarios/
http://about.moi.st/en/2015/04/09/servico-de-transmissao-de-videos-ao-vivo-atraves-de-smartphones-twitcasting-atinge-10-milhoes-de-usuarios/


de energia, dois laptops, mesa de som e de corte de vídeo, duas câmeras de vídeo e

caixas  de  som,  além  de  lona  e  dois  guarda-chuvas  para  proteção.  A internet  era

garantida com o wi-fi liberado por algum vizinho ao local onde estavam nos protestos ou

com dois modems de conexão 3G para transmissão do vídeo. A equipe de pessoas

contava com dois fotógrafos e dois cinegrafistas misturados à multidão e mais um grupo

de pessoas, situados na Casa FdE, para receber e divulgar na página da Mídia NINJA

no Facebook36. Havia uma estrutura "mambembe",  nas palavras de Torturra (2013b),

mas de rara organização em grupos ativistas e de movimentos sociais, e a vantagem

de ser facilmente espalhada na multidão, o que a diferenciava da cobertura jornalística

feita  por  grandes  empresas  de  comunicação,  naquele  momento  atreladas  a

equipamentos pesados (câmeras fotográficas e de vídeo) e a identificação institucional,

aspectos que dificultavam a mobilidade entre grupos grandes de pessoas. 

A experiência da Mídia NINJA nas primeiras manifestações de junho de 2013

proporcionaria ao Fora do Eixo um patamar de visibilidade que a rede jamais recebera

até  então  (SAVAZONI,  2014,  p.129).  Para  as  casas  FdE  espalhadas  pelo  país,  a

orientação foi constituir núcleos NINJA, com vista a garantir a cobertura dos protestos

subsequentes em nível nacional, o que foi feito com repórteres - os próprios integrantes

dos coletivos em cada cidade - em dedicação exclusiva aos registros em cidades como

São  Paulo,  Rio  de  Janeiro,  Belo  Horizonte,  Fortaleza,  Porto  Alegre  e  Salvador.

Inicialmente, o conteúdo produzido era sobretudo fotos, pequenos textos e links para

transmissões  ao  vivo  dos  protestos,  veiculados  nas  páginas  da  Mídia  NINJA no

Facebook  e  do  Twitter,  com  menor  destaque  para  a  circulação  destas  mesmas

informações  nos  diversos  perfis  do  FdE  já  existentes  nas  redes  sociais.  Algumas

dessas transmissões passaram a contar com público de 30mil a 50 mil pessoas. No Rio

de Janeiro, onde os protestos continuaram por julho e agosto com mais frequência que

em outras cidades, os integrantes do grupo eram os únicos a cobrir diversas pautas, o

que  ajudou  a  impulsionar  o  nome  NINJA  -  e,  também,  provocar  a  detenção

momentânea de alguns deles37. 

36 A fanpage contava com 324.116 seguidores em agosto de 2015 e era a rede social mais utilizada 
pela NINJA. 

37 Vale citar aqui que, no dia 2 de agosto de 2013, a repercussão da Mídia NINJA e do Fora do Eixo
atingiria um de seus ápices com a participação de dois dos seus integrantes, Bruno Torturra e Pablo
Capilé, no programa de entrevistas Roda Viva, da TV Cultura. Ambos foram entrevistados por vários
jornalistas e professores de jornalismo, como Alberto Dines, Caio Túlio Costa, Eugênio Bucci, entre



Com  o  enfraquecimento  das  manifestações,  a  Mídia  NINJA seguiu  cobrindo

pautas que lhe eram caras, como cultura, movimentos sociais, manifestações de rua,

direitos  humanos,  política  e  juventude,  seja  através de textos  curtos  e  fotos  ou de

transmissões ao vivo. Além dos perfis das redes sociais já citados, em junho de 2014,

às  vésperas  da  Copa  do  Mundo  no  Brasil,  lançou  seu  portal,  em parceria  com a

organização  internacional  Oximity,  onde  passa  a  desenvolver  textos  mais  longos  e

republicar matérias de outras mídias. Hoje, segue como uma frente de comunicação

autônoma,  ainda que ligada ao Fora  do Eixo,  e  se  identifica  tanto  com a ideia  de

midialivrismo -  conceito  que  remonta  ao  modus  operandi  característico  de  alguns

movimentos sociais no século XXI (SAVAZONI, 2014), sendo o mais notório deles o

Centro de Mídia Independente (IndyMedia), criado em 1999 durante os protestos de

Seattle contra a reunião da OMC38 - quanto ao jornalismo, como é expresso na primeiro

resposta da página de "Perguntas Frequentes" do site da Mídia NINJA: "O jornalismo é

uma  das  ferramentas  que  utilizamos  para  levantar  temas  e  debates,  fortalecendo

narrativas que não têm visibilidade nos meios convencionais de comunicação. Mas para

além do jornalismo fazemos midiativismo" (Mídia NINJA, 2014).

No próximo tópico, descrevo como se deu o contato para esta observação teste.

6.1.2. Inserção em Campo

Quando decidi pela Mídia NINJA como objeto de estudo, o primeiro contato foi

feito pelo endereço eletrônico disponibilizado nas redes. Depois de uma semana sem

resposta, resolvi mandar uma mensagem a Germano39, integrante do Fora do Eixo e da

Mídia NINJA que conheci pessoalmente quando trabalhei na Casa da Cultura Digital,

em São  Paulo,  entre  2010  e  2012.  Germano é  um dos membros  mais  antigos  do

outros.  Após  o  programa,  a  visibilidade  alcançada  estimularia  depoimentos  de  pessoas  que  os
acusaram de práticas de sexismo, mentiras e calotes dentro da rede, o que desencadearia uma série
de acusações ao FdE e à Mídia NINJA, assuntos que se manteriam por semanas nas redes sociais e
na mídia tradicional. Para uma compilação desse extenso debate que se seguiu até o início de 2014,
ver a última parte de Savazoni (2014), "Deus e o Diabo na Era da Cultura Digital" e "Sistematização
de um Debate". 

38 O Centro de Mídia Independente (IndyMedia em inglês), hoje é uma rede internacional formada por 
produtores de informação que se autodeclaram livres e independentes de quaisquer interesses 
empresariais ou governamentais. No Brasil, mantém o site no endereço http://midiaindependente.org/.
Acesso em: 12 ago. 2015. 

39 Nome fictício, assim como todos os outros subsequentes neste relato. 

http://midiaindependente.org/


simulacro  Mídia.  Nós  nos  conhecemos  em  reuniões  e  transmissões  da  Pós-TV

realizadas em 2012, tanto no espaço da Casa da Cultura Digital SP quanto da Casa

FdE SP,  e trabalhamos juntos,  depois,  na criação de um jornal  de cobertura da 2º

edição do Festival BaixoCentro, um evento colaborativo realizado nas ruas e praças da

região central de São Paulo, em abril de 2013. Ele respondeu minutos depois dizendo

que  havia  conversado  com o pessoal  e  que,  a  princípio,  estava tudo certo  para  a

observação. Dois dias depois, ele respondeu ao e-mail enviado para o endereço do

grupo confirmando que estava tudo certo e só faltava decidir em qual das cidades, Rio

de Janeiro ou São Paulo, seria realizada a observação. 

No dia seguinte, conversamos cerca de 30 minutos por telefone sobre como se

dava a dinâmica de atuação em cada uma das cidades. Em São Paulo, a sede do

grupo é a Casa FdE, e a maior parte das atividades são relacionadas à articulação

política e à produção musical, ainda que também haja coberturas de pautas da Mídia

NINJA. Germano me contou que, alguns dias antes da data destinada à minha saída a

campo, iria ocorrer o evento de lançamento da campanha de financiamento coletivo dos

Jornalistas Livres, uma rede de jornalistas, com participação da Mídia NINJA, destinada

a pluralizar a cobertura jornalística de assuntos relacionados aos direitos humanos e 40.

No Rio de Janeiro,  me explicou Germano,  o foco da Casa Coletiva, sede da Mídia

NINJA, é mais a cobertura e transmissão audiovisual, embora também haja articulação

política e produção musical. 

Depois da conversa, ainda se passou alguns dias para mandar outro e-mail ao

grupo confirmando a visita e o período de observação no Rio de Janeiro. Justifiquei a

escolha da cidade porque a Mídia NINJA tem um histórico mais atuante na capital

carioca, a partir das diversas coberturas realizadas desde junho de 2013, e também

pelo enfoque do grupo  da Casa Coletiva ser na cobertura audiovisual,  em vídeos e

fotos.  Como era uma observação teste,  poderia num segundo momento passar um

período em São Paulo. Inclusive, seria melhor ir a São Paulo depois, quando a rede

Jornalistas Livres já estivesse com algum tempo de ação, e assim também entender

qual  a  relação que se  dá entre  a  Mídia  NINJA e  o  grupo,  o  que no  momento  da

conversa  não  parecia  claro.  Germano  respondeu  ao  e-mail  confirmando  a  visita,

40 A campanha dos jornalistas livres se encerrou no dia 8/7/2015 e arrecadou R$132.755 reis, valor 
acima da meta de R$100 mil reais. No final desta análise teste, comento mais sobre o grupo.



reiterando o convite para a inauguração da rede dos Jornalistas Livres e dizendo que

poderia voltar de van para o RJ com o grupo, se quisesse. Disse que não poderia ir

antes à cidade. Conversei mais algumas vezes com ele, via chat do Facebook, para

combinar detalhes da visita.

6.1.3. Contato inicial: explicação do modus operandi da observação 

Conforme escrevi  no Diário  de Campo, cheguei  ao endereço combinado,  em

Santa Tereza, região central do Rio de Janeiro, na quarta-feira, dia 27 de maio, por volta

das 12h30. Machado foi me receber: "Como tá, mano? Já almoçou? Tem rango ali no

mezanino se quiser", disse. A residência é ampla, de três andares, encostada na pedra

do morro de Santa Tereza, com uma vista para a Baia de Guanabara, com o Pão de

Açúcar  em  destaque.  Tem  vários  grafites  coloridos  espalhados  pela  sala,  cozinha,

varanda e outros cômodos, além de papeis, colados em algumas paredes e móveis,

com diversas informações - senha das redes de internet e números de telefones dos

integrantes  na  sala  principal;  horário  do  almoço  e  identificação  de  prateleiras  com

pratos, copos, xícaras e talheres na cozinha; etiquetas com nomes de equipamentos de

vídeo e áudio na ampla sala de edição, localizado abaixo da sala principal; instruções

para lavagem ecológica em baldes na área de serviço, localização de toalhas e roupas

de cama no armário do espaço reservado aos moradores, onde se localizam os quartos

da casa. 

Logo  que  cheguei  tive  uma conversa  inicial  com Machado,  que me explicou

como funcionava a Mídia NINJA e a Casa Coletiva. Com idade entre 24-27 anos, vestia

calça jeans, camiseta amarela, usava óculos de aro grosso, barba e um boné colorido.

Foi um dos mais ativos na cobertura dos protestos de junho de 2013 e, por conta disso,

é um dos mais identificados nas ruas como parte da NINJA, além de ser um dos seus

principais articuladores. Disse que a Casa Coletiva funciona como moradia e local de

trabalho,  onde  todos  dividem  os  gastos,  e  que  no  RJ  se  privilegia  a  frente  de

comunicação e vídeo: "fazemos muitas coberturas de eventos, streamings, fotos, tudo

em tempo real, na frente da Mídia NINJA" (DC, 27/05/201541). Comentou também que

41 Identificação de trecho retirado do Diário de Campo.



no Rio a influência da Globo e da televisão de uma maneira geral é muito forte, e esse

também foi um dos motivos para se ter o audiovisual como foco na cidade.

Após o almoço, fui apresentado a alguns integrantes da Casa Coletiva e tivemos

a primeira conversa sobre como se daria  a minha observação.  Estavam presentes,

além de Machado,  Joana,  Bárbara e Patrícia,  mulheres aparentando entre 20 e 25

anos, e Fabrício, homem, entre 18 e 22 anos. Fora estes, os integrantes com quem tive

contato mais próximo nesse período foram Beto, Artur e Carlos, homens aparentando

25 a 28 anos, e Paula, mulher, entre 22 e 27 anos, mãe de um bebê de dois meses que

andava com ela. Nesta conversa inicial, fui introduzido por Machado e me apresentei,

comentando também da relação com a Casa da Cultura Digital em São Paulo e Porto

Alegre, coletivos de que fiz parte e onde conheci alguns membros do FdE, e com a

cultura livre, ligada ao hackativismo e ao software livre, temas com os quais trabalho há

alguns anos. Disse que estava ali em "outra situação, de pesquisa de campo para o

doutorado, e que iria ficar observando durante alguns dias o processo de produção da

Mídia NINJA e a relação deles com os objetos técnicos, em especial daqueles mais

envolvidos  na  frente  da  cobertura  de  ações  na  rua,  mas  também a  cobertura  dos

eventos,  reuniões  e  de  todo  o  fluxo  de  comunicação  que  ocorre  na  casa"  (DC,

27/05/2015). Comentei que ficaria pelo espaço conversando com eles e anotando tudo

num  bloquinho,  no  que  Machado  falou,  em  tom  de  brincadeira,  que  faria  uma

"espionagem de código aberto". Todos riram e logo depois voltam aos seus trabalhos. 

Após  a  apresentação,  conversei  rapidamente  com  Fabrício,  de  cabelos

compridos e cacheados, bermuda, tênis e uma camiseta verde, um dos responsáveis

pelo registro, fotográfico e em vídeo. Explicou que recentemente havia conseguido uma

"super-chave" da empresa de softwares Adobe para  crackear diversos programas de

edição/tratamento  de  imagens.  Comentei  sobre  as  opções  em  softwares  livres  de

edição  de  foto/vídeo  e  citei  que  estamos  acostumados  desde  cedo  a  lidar  com

softwares proprietários e que nem sempre temos tempo de parar uma semana para

parar e estudar o funcionamento de um livre, ainda mais no fluxo contínuo e em tempo

real que normalmente trabalhamos. Ele balançou a cabeça, riu e disse: "sem chance de

parar uma semana pra estudar" (DC, 27/05/2015). 

A seguir, relato dois momentos específicos do fazer da mídia NINJA durante o



período de observação que considerei  importante  para a  análise  teste  apresentada

aqui. 

6.1.4. O fluxo de comunicação e o Telegram

Durante as seis tardes que passei na Casa Coletiva, a minha rotina variou entre

acompanhar  o  que  estava  acontecendo  na  casa  e  sair  para  cobertura  de  algum

acontecimento ou reunião junto com os integrantes do grupo. Em duas tardes, fiquei

acompanhando Beto em seu trabalho de organizar o fluxo de comunicação da Mídia

NINJA e da Casa Coletiva e gerenciar as saídas para a rua dos outros integrantes no

Rio de Janeiro. Conversamos sobre este fluxo enquanto ele almoçava, na cozinha, ou

tomávamos  café,  no  mezanino  da  sala  principal.  Também  em  duas  saídas  à  rua,

sentados em uma mesa em frente a um notebook Mac, da Apple, de 2005, com vários

adesivos (de bandas, festivais e organizações ativistas, entre outros). 

No segundo dia de observação, sentei  ao seu lado para saber o que estava

fazendo  e  perguntei  sobre  como  se  dava  a  distribuição  dos  conteúdos  que  eles

produziam. Beto então me explicou que sempre depende da ação a ser coberta: "não

existe subeditorias, a dinâmica da casa é mais complexa. Tem ações que são bem

Ninja, caso de remoção de moradia e outras ações ligadas ao MTST (Movimentos dos

Trabalhadores Sem-Teto). Mas outras podem ser interessante sair como Casa Coletiva"

(DC, 28/05/2015) . O "sair", no caso, é ser publicada nas duas páginas do Facebook

citadas. 

Beto continuou: "Várias pessoas administram as páginas do Facebook, várias

editam os textos do Oximity (plataforma de publicação utilizada no site do NINJA). Tudo

é feito por várias mãos: os textos no Google Docs,  as fotos no  Flickr,  os posts no

Oximity ou no  Medium,  as planilhas; a edição de vídeo sempre passa por umas 16

mãos. Tudo é documentado coletivamente: quando se inicia uma ação, cria-se um docs

com  uma  "Tec",  um  "compacto"  (palavras  usadas  internamente) para  definir  uma

espécie de roteiro da ação: o que vai ser feito, onde é, fluxo de comunicação, qual o

canal a ser publicado" (DC, 28/05/2015  ). Isso é feito, segundo  me explica, para que

qualquer um saiba o que está acontecendo e consiga se virar por conta própria.



Enquanto me contava, Beto estava em frente ao computador transitando entre

várias  janelas  do  Telegram,  "o  espaço  de  mediação:  tudo  é  postado  aqui  antes  e

conversado, seja uma publicação no Facebook da Mídia NINJA, uma imagem no Flickr,

um vídeo da Casa Coletiva"  (DC, 28/05/2015).  O conteúdo é postado nos diversos

grupos,  criados  no  software  de  acordo  com as  divisões  no  FdE nacional:  o  grupo

NINJA, Casa Coletiva, Casa FdE São Paulo, Casa das Redes (Brasília),  entre pelo

menos outros cinco grupos que ele me mostrou numa janela do Telegram - neste caso,

uma versão da aplicação baixada para o sistema operacional  do Mac -  aberta com

múltiplas janelas à esquerda, de conversas pessoais e das conversas de grupos.  Ele

entrou num desses grupos, (rascunho) Ninja, e me mostrou o fluxo de conversas. Eram

mensagens de várias pessoas, o que fazia com que a notificação de atualização de

conversa não parasse enquanto ele conversava comigo. "'Aqui postamos os textos e

subimos as fotos primeiro'. Estava escrito numa das conversas que consegui olhar: 'dá

pra postar?',  seguido de uma resposta quase simultânea: "posta, nas duas páginas"

(DC, 28/05/2015). 

A importância do Telegram enquanto mediador das conversas da Mídia NINJA e

da Casa Coletiva foi percebida, também, no uso contínuo que todos os integrantes da

casa - a exceção de Carlos, que não tem computador nem celular - fazem do software.

Patrícia,  que é a administradora do espaço, organizando as compras, a manutenção

dos equipamentos e o gerenciamento financeiro do caixa coletivo, esteve em quase

todos os momentos que a vi com o computador aberto no software, ou em frente à tela

do aplicativo  no celular.  Joana,  Bárbara  e Fabrício,  os  que saem mais  vezes para

coberturas  de  pautas  na  rua,  usam  constantemente  os  seus  smartphones  para  a

comunicação interna. Artur, que dirige e faz as vezes de motorista da casa, também.

Por conta da importância do Telegram na comunicação interna do grupo e também na

Mídia NINJA, considerei o software como um actante com agência perceptível na rede

de mediações que ocorre na ação da Mídia NINJA. Por conta disso, passo a descrevê-

lo brevemente a seguir. 

 O  Telegram pode  ser  caracterizado  como  uma  aplicação  multiplataforma  de

trocas de mensagens instantâneas. A plataforma cliente-servidor foi escrita em código

aberto, o que significa que todos podem acessar o código-fonte, enquanto os servidores



que  armazenam as  mensagens  utilizam softwares  proprietários  para  armazenar  os

dados. O código, então, é fechado. O software está disponível para download oficial em

dispositivos móveis nos sistemas Android, iOS, Windos Phone e Firefox OS, além de ter

uma aplicação que pode ser baixada para computadores Desktop (como é o caso do

que  Beto  usava)  e  uma  aplicação  web,  que  funciona  em  qualquer  navegador  de

internet,  bastando entrar  em seu endereço (http://web.telegram.org)  e  cadastrar  um

número de celular e uma senha. É usado como  chat de texto e para envio de fotos,

áudios, vídeos e documentos, e tem como diferença em relação a concorrentes como o

WhatsApp42 o fato de permitir a troca de mensagens protegidas por criptografias que

podem ser destruídas, caso queira quem estiver usando o software. Por conta desse

mecanismo, tem seu uso mais frequente por ativistas do software livre e da privacidade

na rede, ainda que nesse mesmo meio haja diversas discussões sobre o quão livre ele

é dado o fato de que, nas conversas padrões - como é o caso da observada na Mídia

NINJA - só há uma criptografia em uma das pontas43. Além da conversa individual com

outra pessoa que tenha o cadastro, existe a opção de criação de grupos de até 200

pessoas - serviço utilizado com frequência na Casa Coletiva, como Beto mostrou e

pude constatar durante os dias de observação.

No dia seguinte a esta primeira conversa, enquanto almoçávamos na cozinha,

Beto me explicou o porquê do uso do Telegram: 

A tecnologia  é  instrumental,  começamos  a  usar  o  Telegram  porque
alguém falou que dava pra pôr mais pessoas em um grupo, era mais
livre, seguro... não lembro direito bem. Aí migramos do WhatsApp. Sobe
foto  muito  mais  rápido  no  Telegram  também.  Com  streaming foi  e
mesma coisa, primeiro Twitcam, depois Ustream... quando surge uma
ferramenta mais rápida, pensamos 'opa, vamo ter que usar esse negócio
(DC, 29/05/2015) 

42 O WhatsApp é o mais usado desse tipo de aplicação de troca de mensagens instantâneas. Segundo
postagem de janeiro de 2015 do criador e presidente executivo da empresa, Jan Koum, no Facebook,
o WhatsApp tem mais de 700 milhões de usuários ativos por mês, que mandam cerca de 30 bilhões
de mensagens por dia (Fonte: G1 WhatsApp atinge os 700 milhões de usuários por mês"). A título de
comparação, o Telegram, em dezembro de 2014, tinha 50 milhões de usuários,  que postavam 2
bilhões de mensagens diárias (Fonte: http://telegram.org/blog/billion). Foi comprado poelo Facebook
no começo de 2014 por U$22 bilhões.

43 A Eletronic Frontier Foundation, organização ativista que defende a liberdade e a privacidade na rede,
dá nota 4, de no máximo 7,  em seu índice de segurança de informação para o chat padrão do
Telegram, que é criptografado em apenas uma das pontas. Só a conversa criptografada, uma opção
dentro das conversas do Telegram que codifica as informações de ponta a ponta, ganha nota 7.
Como paralelo, o WhatsApp ganha nota 2. Fonte:  https://en.wikipedia.org/wiki/Telegram_(software)
Acesso em: 8 ago. 2015

https://en.wikipedia.org/wiki/Telegram_(software


A percepção instrumental  de Beto sobre a tecnologia pode ser explicada por

diversos aspectos. O primeiro é que os objetos técnicos e softwares, como o Telegram,

são  percebidos  por  ele,  e  de  modo  geral  por  todos  integrantes  da  Mídia  NINJA

observados, como ferramentas para realizar outras tarefas. Elas são um meio para a

execução  de  alguma  ação  comunicativa,  seja  troca  de  mensagens  instantâneas,

criação coletiva de textos informativos, publicação ou edição de fotos e vídeos. Assim, o

critério para o uso do Telegram parece ser a sua performance, ou seja: o programa faz

com mais  eficiência e  rapidez aquilo  que se  necessita  fazer.  Mas há também uma

explicação não baseada na performance, que é o fato de ter sido escrito em código

aberto e ter a possibilidade de chats criptografados, o que tornaria a aplicação mais

livre e segura. Beto não se lembra bem da origem dessa explicação, mas sim a de que

ele sobe fotos muito mais rápido, o que demonstra que é a efetividade que prevalece

como justificativa para o uso do Telegram.

A partir da observação realizada nesses seis dias, foi possível dizer que, no caso

da  Mídia  NINJA,  não  há  um  pensamento  específico  sobre  a  agência  das

materialidades. O que acontece também por conta do fluxo de trabalho intenso, que

não permite parar para pensar ou estudar os objetos técnicos, como demonstrado pela

fala de Fabrício, "sem chance de parar uma semana pra estudar". Este entendimento se

dá por conta de que a tecnologia é compreendida como instrumento, o que demonstra

uma naturalização desta, de forma análoga ao que Plesner (2009) afirma ocorrer nas

redações jornalísticas, "como um táxi  é para um taxista". Prevalece o entendimento

humanista que atribui superioridade da ação humana perante o objeto técnico, aqui

visto  como  instrumento  que  pouco  ou  nada  interfere  para  um fim  determinado.  O

Telegram, neste caso, parece ser usado porque é o "software da vez", do mesmo modo

que anteriormente a NINJA utilizava (e ainda utiliza, em menor fluxo,  como percebi

observando  o  computador  de  Beto)  o  Messenger do  Facebook  para  mensagens

instantâneas entre duas pessoas ou entre grupos relacionados a frentes de trabalho

(caravanas de bandas, festivais, ações ativistas, etc), "simulacros" (Mídia, Universidade,

Banco, Partido etc), locais (Casa FdE São Paulo, Casa Coletiva, Casa das Redes, entre

outras). 



Em  consonância  com  Akrich  (1992),  Callon  (2007),  Latour  (2012)  e  Lemos

(2013), é possível constatar que o fato de não existir um pensamento específico sobre a

agência das materialidades não significa que elas não existam na rede de mediações

envolvidas na ação da Mídia NINJA. O  Telegram  possibilita a comunicação entre os

integrantes do coletivo e a partir  de diversos objetos conectados à internet  (labtop,

smartphone,  desktop),  o  que  potencializa  o  fluxo  de  informações  que  possibilita  à

NINJA cobrir, em tempo real, diversos acontecimentos nas ruas ao mesmo tempo em

que serve como ferramenta de escrita coletiva dos textos a serem postados na redes

sociais  e  no site,  de  upload das fotos a serem editadas ou tratadas e de fluxo de

informações entre os diversos grupos e "simulacros" de que os integrantes fazem parte

- tudo ao mesmo tempo. Esta multiplicidade de ações possibilitadas pelo  Telegram é

evidenciada  quando  Beto,  em  frente  ao  seu  Mac,  está  a  todo  momento  trocando

informações em forma de texto e mensagens de voz com Fabrício, Joana e Bárbara,

que estão na rua, dizendo o que está acontecendo na Casa Coletiva e no local onde

ocorre a cobertura de um acontecimento, ao mesmo tempo em que discute o que a

Mídia NINJA vai postar a seguir no Facebook, informa-se sobre o que as outras casas

do FdE estão cobrindo e conversa com Patrícia para saber a que horas precisa ser feita

a compra no mercado para a janta que Carlos vai fazer à noite na Casa Coletiva. Na

visão de mediação como tradução, concebida  pela TAR, o  Telegram agiria como um

mediador em várias redes de mediação que ocorrem na Mídia NINJA, desde aquelas

relacionadas à publicação de informações nas redes sociais,  até  as  que tratam da

organização das refeições na sede do grupo. Sendo assim, traduziria o sentido original

de  uma  dada  informação  criando  diferença  e  circulação  (LATOUR 2012a;  LEMOS,

2013) que, em associações com os humanos (os integrantes da NINJA), propicia uma

ação comunicativa. Mas aqui é o momento de fazer uma outra pergunta: o que tornaria

a  ação  de  cobertura  e  registro  de  acontecimentos  da  Mídia  NINJA uma  ação  de

cobertura jornalística? O tópico seguinte pode dar mais pistas sobre esta questão.

6.1.5 No Morro dos Prazeres, o "jornalismo-ação" da Mídia NINJA

Entre  as  constantes  formações  de  rede  que  aconteceram  nas  mediações



envolvendo  a  Mídia  NINJA nos  dias  observados,  a  outra  situação  que  gostaria  de

apresentar aqui diz respeito a uma saída de campo para a cobertura de uma pauta no

Morro dos Prazeres, região central do Rio. É uma situação que ilustra o fazer do grupo

e discute uma das questões teóricas deste trabalho, a de que o jornalismo não é dado

per  se e  pode  ser  um processo  momentâneo  que  acontece enquanto  associações

específicas  são  estabelecidas  entre  atores,  sejam  humanos  ou  não  humanos,

profissionais ou não-profissionais.

Na manhã do sábado 30 de maio de 2015, Beto havia conversado por telefone

com algum morador da comunidade de Santo Amaro, uma das que habitam o Morro

dos Prazeres,  e  estava em frente  à Casa Coletiva conversando  com Artur  sobre  a

pauta. Eu, Joana e Artur esperávamos no carro no carro da Casa, um Chevrolet Corsa

com placa de Uberlândia, enquanto Beto subiu na garupa do mototaxista e pediu para

Artur seguir a moto.  Fomos atrás, andando a cerca de 60 Km/h nas ladeiras e ruas

estreitas de Santa Tereza. "No banco de trás, perguntei para Joana quais os detalhes

da  pauta;  'nem  sei  direito',  disse  ela,  enquanto  organizava  algo  na  câmera  que

carregava, junto com uma mochila e um tripé" (DC, 30/05/2015). 

Chegamos no Morro dos Prazeres e estacionamos na entrada da comunidade. A

partir dali  não havia espaço para circulação de carros. Indo na frente, Beto pagou o

mototaxista, cumprimentou o que parecia ser um morador da comunidade e o seguiu

pelas estreitas vielas de Santo Amaro, típicas de uma favela.  Enquanto caminhava,

Beto falava rapidamente para mim e Joana que a pauta era um encontro de líderes de

comunidades do Rio de Janeiro - Santa Marta, Vidigal, Maré, Rocinha, além de Santo

Amaro. Depois de cerca de 10 minutos de caminhada, chegamos a uma ladeira onde,

embaixo, num campo de terra, cerca de 30 moradores estavam sentados em cadeiras

de  plástico  vermelha,  organizados  em  forma  de  um  círculo.  Crianças  ao  redor

brincavam e corriam pelo campo. Após a grade que margeava o campo, a uma altura

de cerca de 50 metros, viam-se prédios do centro histórico da cidade. 

Ficamos esperando enquanto Joana posicionava a câmera no alto da ladeira e

fazia fotos do lugar. Descemos e entramos no campinho, devagar, enquanto a reunião

acontecia e muitas pessoas falavam.  Atrás do círculo de cadeiras, pendurados numa

grade que dá para o penhasco, havia uma faixa em que se lia "União comunitária". Beto



abaixou-se  para  falar  no  ouvido  de  um  dos  homens  sentados  nas  cadeiras,  líder

comunitário de Santo Amaro, enquanto eu e Joana ficamos fora da roda, observando.

Beto se juntou a nós e passou a dar  instruções de pauta  para Joana:  "pega esse

depoimento  aí",  disse  quando uma líder  comunitária,  uma senhora  aparentando  60

anos, branca, vestida de calça social, blusa e óculos escuros, de tipo físico diferente do

resto da comunidade,  em sua maioria  negra e vestido de bermuda ou calça jeans,

chinelos e camisetas e blusas coloridas (DC, 30/05/2015), falava sobre outras reuniões

em comunidade que havia participado. 

A partir da nossa chegada, o homem com o qual Beto falou ao chegar na reunião

pediu  que todos fizessem uma rodada de apresentação para  serem gravados pela

câmera de Joana. Ela ajeitou a câmera no tripé e começou a gravar, enquanto Beto,

abaixado, posicionava o gravador de áudio no chão, próximo a cada pessoa que se

apresentava. Depois da quarta pessoa falando, Joana parou de gravar, e uma menina

negra, de cerca 5 anos de idade, ficou na frente da câmera perguntando: "tira uma foto

minha?", enquanto fazia pose e biquinho para ser fotografada. Joana estava atenta à

câmera para voltar a pegar os depoimentos, sorriu e disse "depois eu tiro". 

Depois  da  rodada  de  apresentação,  os  moradores  se  organizaram  para  a

gravação de outro vídeo, desta vez com um resumo das pautas da reunião para ser

mostrado ao prefeito do Rio de Janeiro. Enquanto isso, Joana posicionava a câmera

numa das cadeiras, ladeado pelos  demais  participantes e tendo como fundo a grade

com a faixa "União Comunitária". Ela ligou a câmera e o líder da Santo Amaro começou

a falar,  se  dirigindo diretamente  ao prefeito,  sobre  a  desatenção da prefeitura  com

algumas demandas das comunidades ali representadas e as promessas não cumpridas

de obras, entre elas a do campo onde estávamos, ainda em construção, com tijolos,

cercas e areia espalhados na volta. Após a gravação, os adultos que estavam sentados

pediram para que as crianças se preparassem para gravar um outro vídeo, conforme

haviam ensaiado antes de chegarmos. As crianças se posicionaram ao lado de uma

das traves e Joana preparou a câmera com cerca de 40 metros de distância, de modo a

mostrar  todo o campo.  Então as crianças repetiram o  que haviam ensaiado,  agora

voltadas para a câmera de Joana: "Alô prefeito, alô governador, campo zero, cadê a

obra?" - o zero indicado como um sinal negativo apontado pra baixo. Todos bateram



palma ao final, assim como também fizeram na gravação do vídeo anterior.

Depois de gravado o vídeo, um grupo de crianças, 6 a 10 anos, chegou para

falar com Joana. "Vai passar onde, moça?" Uma delas perguntou - um menino branco,

de cabelo descolorido (amarelo), raspado  nos lados e mais alto em cima, um visual

comum entre várias crianças do grupo, sem camisa, bermuda branca com listras cinza.

Joana responde: "Na Mídia Ninja e na Casa Coletiva. Você tem Facebook?", perguntou

ela, no que ele respondeu afirmativo com a cabeça. "Então, procura lá nos nossos

canais, também vai estar na página da União Comunitária". Eles confirmaram com a

cabeça e correram pelo campinho de terra. Saímos da grade que separava o campo da

escada pela qual se descia a ladeira até chegar ali. Ficamos escorados no muro que dá

para o penhasco, eu e Joana conversamos rapidamente sobre a bonita vista do local.

Alguns minutos depois, Beto chegou. Comentou: "Essa é a nossa diferença, Leo, não é

só observação, é ação também, o ação que tá no nome da Ninja" (DC, 30/05/2015). Ele

comentava sobre o fato do grupo chegar na comunidade e, além de documentar, agir e

articular politicamente com a comunidade. Falou também que vão disponibilizar o vídeo

para os grupos presentes na reunião compartilhar em suas redes, seja mandando-o

através de email, Facebook ou enviando o link do Youtube do vídeo já editado. "Vai ser

um  vídeo  rápido,  um  minuto,  imagens  da  comunidade,  as  falas  dos  líderes,  das

crianças, e outros takes da reunião, edição rápida44" (DC, 30/05/2015).

Este episódio, narrado a partir das anotações do diário de campo, serve para

ilustrar  a  discussão  sobre  as  concepções  de  jornalismo  e  midiativismo  pela  Mídia

NINJA. Como já apresentado, a NINJA diz usar o jornalismo como uma ferramenta para

levantar temas e debates, fortalecendo narrativas que não têm visibilidade nos meios

convencionais  de  comunicação.  O  entendimento  do  que  é  jornalismo  para  a  Mídia

NINJA, nessa frase, é bem clara: ele é uma ferramenta, que pode ou não ser utilizada

de acordo com o interesse do grupo. Portanto, o jornalismo da Mídia NINJA não é dado

aqui como um a priori  - tudo que eles produzem necessariamente é jornalismo - mas

como uma estratégia a partir da intenção de publicizar fatos que eles consideram de

interesse público e que não têm visibilidade em meios de comunicação tradicionais.

44 Conforme Beto comentou e me mostrou dois dias depois, o vídeo foi editado e passado diretamente
para um grupo no aplicativo WhatsApp que reunia integrantes da União Comunitária. Posteriormente,
foi publicado na página do grupo no Facebook.



Primeiro há a cobertura de certos acontecimentos relacionados a cultura, movimentos

sociais, manifestações de rua, direitos humanos, política e juventude, pautas caras ao

FdE e à NINJA, e depois há a decisão de utilizar a narrativa jornalística como a mais

adequada para  a divulgação destas  informações.  Neste  caso,  parece que a NINJA

utiliza a linguagem jornalística para conferir sentido de realidade à narrativa, mas fica o

questionamento sobre se esta  prática  se constitui,  de fato  uma ação jornalística,  e

sobre o que caracterizaria esta ação na perspectiva de mediação compreendida pela

TAR.

Diversas  questões  metodológicas  e  conceituais  sobre  o  "ser  ou  não  ser"

jornalismo  podem ser  problematizadas  a  partir  dessa  ação.  Não  é  minha  intenção

levantar todas elas por hora, mas atentar para o fato de que a visão de jornalismo

defendida  (e  praticada)  pela  Mídia  NINJA se  aproxima  da  visão  de  autores  que

relacionam a  TAR ao jornalismo:  a  de  que ele  acontece,  a  partir  de  uma série  de

elementos em associação, e que um dos critérios para que aconteça é a divulgação de

uma informação de  interesse público em canais de difusão pública45. Essa visão não

considera, por exemplo, a formação profissional como pré-requisito para a existência do

jornalismo, já que vê a ação jornalística como mutável e instável, formado a partir de

uma rede de mediações performativas que atenta para o que está em movimento e não

o estabelecido a priori - como o fato dos actantes envolvidos serem ou não jornalistas

profissionais,  por  exemplo.  O que  faz  com que  a  Mídia  NINJA faça  jornalismo vai

depender, então, de como vai se estabelecer momentaneamente a rede de mediações,

nas quais também fazem parte os objetos técnicos, envolvidas na coleta de inscrições

de uma dada realidade.

Por outro lado, há uma contradição aparente na identificação de jornalismo na

Mídia NINJA à luz do entendimento de mediação da TAR. O argumento de Beto de que

a  diferença  do  grupo  se  dá  também  na  ação,  não  só  na  observação,  quando

relacionada com o texto da apresentação do grupo no site, em que diz que "para além

do jornalismo, fazemos midiativismo", dá a entender que jornalismo seria observação -

e midiativismo, a ação.  Relatar a realidade, portanto, seria fazer jornalismo, enquanto

relatar  e  agir sobre  essa  mesma  realidade  seria  midiativismo.  Novamente,  a

45 Caberia problematizar, então, o que seria interesse público e a difusão pública neste contexto, uma 
discussão a ser trabalhada na tese.



compreensão de que o jornalismo só observa, que age sem interferir, típica da visão de

mediação  contida  na  teoria  do  espelho,  aparece  trazendo  consigo  a  ideia  de

neutralidade da técnica - e consequente incompreensão do real sentido de mediação,

como aponta Lemos (2013, p.77).

As  contradições  entre  discurso  e  prática, de  um  integrante  ou  do  coletivo,

aparecem num outro ponto da Mídia NINJA. No portal do grupo, na página de dúvidas

frequentes, logo após a pergunta que questiona se o que o que eles fazem é jornalismo

ou  não,  há  uma  outra  questão:  "a  Mídia  NINJA  é  imparcial?"  A  resposta  é

esclarecedora: 

Não. Defendemos abertamente a parcialidade enquanto um princípio em
nosso trabalho, por acreditar que nenhuma construção humana é capaz
de ser imparcial  [...].  O jornalismo, assim como a ciência, apoiaram-se
historicamente  na  noção  de  imparcialidade  como  forma  de  ter
credibilidade e legitimidade. Contudo, com uma nova lógica de troca de
conteúdo e com novas possibilidades de audiências, mais do que buscar
uma única "verdade" para os fatos, temos hoje uma multiplicidade de
leituras e possibilidades, e isso é o que qualifica atualmente o conteúdo
e é a base de troca de informação e credibilidade. (NINJA, 2014, online) 

Assim,  a  Mídia  NINJA  buscaria  uma  verdade  parcial,  sem  o  interesse  de

apresentar uma única verdade, e usaria o jornalismo como meio para expressar essa

verdade.  Também trabalharia  para  que,  se  esta  verdade  não  condiz  com os  seus

interesses  e  crenças,  agir  nessa  realidade  e  transformá-la  na  medida  de  suas

possibilidades. Isso seria o midiativismo. A parcialidade da NINJA e a não definição a

priorística do que é ou não jornalismo ou midiativismo propagaria uma visão complexa,

que vai entender o processo da verdade como instauração a partir do fluxo de redes

momentâneas. Novamente, recupero a frase de Latour (1994b, p. 33):   “essência é

existência e existência é ação”.

A seguir,  parto para uma conclusão (provisória) desta análise piloto e discuto

alguns encaminhamentos, a partir do  feedback obtido pela observação teste, para os

próximos passos da pesquisa. 



6.1.6. Questões para a continuidade da pesquisa

No  decorrer  desta  observação,  algumas  questões  teóricas  e  metodológicas

surgiram para se pensar a continuidade da pesquisa. Apresento aqui, de início, as de

cunho metodológico, a começar por uma conclusão prática: uma análise de seis dias

em apenas uma das sedes da Mídia NINJA não é suficiente para compreender muitas

das associações estabelecidas no fluxo dos processos do fazer do grupo. Em especial,

o tempo foi curto para identificar com mais clareza os rastros deixados pelos objetos

técnicos nas redes de mediações, dada a quantidade de objetos e o fluxo veloz das

ações ocorridas na Mídia NINJA, que exigiram um tempo de entendimento do fluxo de

comunicação que, posteriormente, não precisará ser feito com a mesma quantidade de

detalhes. Será necessário, nas próximas observações, um maior tempo de inserção em

campo,  de  modo a buscar  a  relação mais  abrangente do pesquisador  na dinâmica

coletiva dos actantes humanos e não-humanos, o que na prática significa que minha

participação  poderá  ser  mais  efetiva  nos  grupos  do  Telegram, onde  se  dá  a

comunicação, por exemplo, e que será importante a visita a outros locais, para além da

Casa Coletiva no Rio de Janeiro, onde funcionam núcleos da Mídia NINJA. Entrevistas

com alguns integrantes do grupo são procedimentos que também devem ser realizados

nas próximas saídas, de modo a explicar ações e desejos não observados no fazer

rotineiro.  Apesar disso, vale salientar que o período foi importante para uma primeira

identificação dos actantes das redes que se formam constantemente na Mídia NINJA.

Outra questão que surge a partir da ação dos objetos técnicos é a dificuldade de

entendimento destes dada a velocidade com que vêm e vão nas redes de mediação. O

Telegram,  amplamente  usado  pela  efetividade  de  sua  performance,  pode não  mais

estar presente nas próximas saídas a campo e ser substituído por outro de melhor

performance  -  ou  de  maior  segurança  de  dados  -  o  que  dificultará  sua  análise

detalhada.  Talvez  esta  questão  seja  respondida  pelo  fato  de  que  a  tradução na

mediação  realizada  por  estes  actantes  não-humanos  possa  de  fato  vir  a  ser

obscurecida,  estabilizada  continuamente  em  caixas-pretas,  podendo  assim

"desaparecer" seu efeito - e seu rastro - na rede de mediações ocorridas no âmbito da

ação da Mídia NINJA. Sendo "encaixapretado", ele pode ser facilmente substituído por



outro,  já  que  sua  agência  é  "apagada"  ou  substituída  por  algum objeto  de  melhor

performance. Vindo ou não a se confirmar nos próximos períodos de observação, esta é

uma hipótese importante a ser analisada com mais observação de campo e entrevistas

com os actantes.

Outra hipótese teórica formulada a partir desta primeira saída a campo, e que

poderá ser desenvolvida no decorrer do trabalho, diz respeito ao entendimento do que

viria a ser o jornalismo pela compreensão de mediação oriunda da TAR. A ideia é a

seguinte: se o jornalismo pode vir a acontecer, a partir de processo momentâneo que

ocorre  enquanto  associações  específicas  entre  atores,  sejam  humanos  ou  não

humanos,  são  estabelecidas,  o  que  possibilitaria  este  acontecer  são  determinados

objetos técnicos produtores de informações e as redes sociotécnicas que as difundem .

Desde  sua  fundação  enquanto  prática  profissional,  no  século  XIX,  o  jornalismo  só

aconteceu  quando  da  conexão  entre  a  produção  de  informação  e  objetos  que

permitiram  sua  difusão  pública  -  máquinas  rotativas  de  impressão,  rádio,  cinema,

televisão e, por fim, os computadores e a internet, como apresentado no Referencial

Teórico desse trabalho.

Com  a  internet  e  os  computadores,  juntos,  a  liberarem  o  polo  emissor  da

informação  para  não-profissionais  da  produção  jornalística,  e  promoverem  a  sua

difusão a múltiplos públicos, também se "libertaria" o jornalismo de sua necessidade de

ação profissional, estabelecida a partir de uma determinada formação universitária e o

trabalho em uma empresa profissional jornalística, e se discutiria uma transformação de

sua função social enquanto instituição. Múltiplos jornalismos dos mais variados pontos

de  vistas  se  formariam  e  seriam  descontinuados  de  forma  constante,  a  partir  da

associação efêmera entre actantes diversos em rede, profissionais ou não, humanos ou

não-humanos. Esta ideia possivelmente poderia levar a uma redefinição do jornalismo

como conhecemos hoje, pelo viés da profissão, estabelecendo que ele não seria mais

focado em ser  a  atividade de circulação de informações de interesse público,  mas

principalmente  a de organização e checagem de relatos produzidos a  partir  destas

informações. O jornalista não haveria mais de ser a testemunha ocular da história, mas

um recolhedor  de  informações,  um coletor  de  inscrições  de  uma rede  de  diversas

mediações.  E  também  não  haveria  mais  de  ser  somente  aquele  produzido  por



profissionais dentro de uma redação, mas por qualquer actante que conseguir coletar

estas inscrições e tiver a possibilidade de as fazer  circular  em redes para diversos

públicos.

As  consequências  práticas  dessas hipóteses são difíceis  de  prever,  e  não é

objetivo desta análise piloto responder, tarefa que fica para o desenvolvimento deste

trabalho.
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