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RESUMO: O papel da tecnologia tem sido discutido nos estudos de comunicação 

e jornalismo, mas pouco se tem falado sobre a agência não-humana nas 

múltiplas mediações que ocorrem na prática comunicativa, em especial no 

jornalismo. Este artigo busca uma aproximação da comunicação e do jornalismo 

com os estudos antropológicos da teoria ator-rede para compreender a rede de 

mediações na produção comunicativa de um coletivo de jornalismo brasileiro, 

bem como refletir sobre o processo de descrever as ações e interações dos 

actantes (humanos e não-humanos) envolvidos.  Para isso, o percurso teórico 

apresentado considera o contexto atual como o de uma retomada do 

pensamento sobre o papel das materialidades nos processos de comunicação 

(FELINTO, 2013), perspectiva que recoloca nos processos sociais os objetos 

técnicos e amplia a noção de agência para além da ação intencional humana 

(LATOUR, 1994; 2012; CALLON, 2008; LEMOS, 2013). É uma noção que vai 

em oposição a ideia dominante na comunicação e no jornalismo, de uma mídia 

como idealmente transparente, o que pressupõe que a mediação precisaria ser 

inexistente ou inócua (LEMOS, 2013). O artigo é um estudo inicial oriundo da 



primeira etapa de uma observação participante de recorte etnográfico de um 

coletivo, realizada em maio de 2015, que é parte de uma pesquisa de doutorado 

em comunicação e informação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS). A observação atenta para a relação cotidiana dos integrantes do 

coletivo com os objetos e as redes sociotécnicas presentes na produção 

comunicativa do grupo. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Já faz algum tempo que as transformações na maneira das pessoas se 

comunicarem, ocasionadas sobretudo pelo desenvolvimento de novos aparatos 

tecnológicos, são dos assuntos mais importantes a serem estudados neste 

século XX. A nanotecnologia propiciou a miniaturização crescente dos 

dispositivos digitais, e estes, a partir do surgimento da internet, passaram a 

comunicar entre si de maneira nunca antes possível, podendo dialogar sem a 

interferência direta humana, no que se convencionou chamar de “internet das 

coisas”. O resultado é que se deu não apenas uma transformação na maneira 

de comunicar como de quem se comunica, e os objetos “inteligentes” passaram 

a ser ainda mais vistos como também parte desse processo comunicativo.  

Este fato tem sido acompanhado, nos últimos anos, também 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 utilizados pelo 

campo da comunicação como Walter Benjamin, Martin Heidegger e Marshall 

McLuhan e tem sido atualizado hoje por perspectivas como, por exemplo, a 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 é um agente na ação comunicativa e para o entendimento 

sobre mediação hoje. Particularmente, ao trazer 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), a TAR pode nos 

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

que tem sido deixado de lado nos estudos do jornalismo por estes adotarem uma 

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

realidade mostra que ele é (PRIMO & ZAGO, 2015). O resultado é que estes 

estudos acabam por ignorar as múltiplas mediações que tem atravessado a 

mediação jornalística (ARCE, ALZAMORA, SALGADO, 2014), especialmente 

com o advento da internet, e o papel ativo, como actante, que os objetos não-

humanos podem ter na concepção do produto jornalísticos, desde os objetos 

utilizados na edição dos periódicos (KEITH, 2015) até os sistemas de 

gerenciamento de conteúdo (RODGERS, 2015) e os blocos de anotações 

(GRAVES, 2015). 

Junto com Couldry (2004), Plesner (2009), Holanda e Lemos (2013), Arce, 

Alzamora e Salgado (2014), Primo e Zago (2015) e Lewis e Westlund (2015), 

entre outros, defendo que "o jornalismo não é produzido exclusivamente por 

"relações sociais" entre editores, jornalistas e fontes, mas tambémpor actantes 

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

(PLESNER, 2009)1". Para isso, a ideia deste trabalho é discutir o papel da 

tecnologia e dos artefatos na mediação jornalística tendo como objeto a Mídia 

NINJA, coletivo brasileiro criado em março de 2013 da experiência dos núcleos 

de comunicação do Fora do Eixo2, uma rede de coletivos 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.  

Vale destacar que este artigo é fruto de um estudo inicial da Mídia NINJA tendo 

como metodologia 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). 



Ele é parte de uma investigação em andamento, realizada no âmbito do 

doutorado em comunicação e informação na UFRGS.  

 

2. AS CONCEPÇÕES DE 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 nos estudos na área 

tem sido centrada na ação humana, que leva a considerar, por exemplo, que 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 

damodernidade 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 que predominavam até a metade do século XIX (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 sermediação 

no jornalismo3. 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 noticias 

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

modelo 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 asumir 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 entende a 

mediação jornalística como neutra é a estruturalista, que, a partir de Stuart Hall, 

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 foram 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 midiatização4. 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, 1994), 

perspectiva defendida pela TAR e que será trabalhada no próximo tópico. 

 

3. A PERSPECTIVA DA TEORIA ATOR-REDE NA DISCUSSÃO DA 
MEDIAÇÃO 
 



Originada nos estudos da sociologia da ciência e da técnica, a Teoria Ator-Rede 

(TAR) surge nos anos 1980 dentro de um contexto de alternativa às concepções 

estruturalistas e funcionais da ciência. Estas oferecem ora explicações sociais, 

baseadas em relações simplistas de causa e efeito causados 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 à estas concepções, 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, passam a propor 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. 

Na visão de Lemos (2013), a TAR propõe às ciências sociais a dedicação de 

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). É uma 

perspectiva que busca questionar o social como algo estável, que pode 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 

trabalhos5. 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 

(2000), 

 
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 essencial6. 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 actantes7. 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). 

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: 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, 1994, p.318 ). 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 agente” (LATOUR, 1994, 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 (1994, p. 33): 

“essência é existência e existência é ação”. 

No tópico a seguir, trago para a discussão sobre mediação parte das informações 

obtidas na observação inicial de campo com a Mídia NINJA. 

 

4. A MEDIAÇÃO NA MÍDIA NINJA: ANÁLISE INICIAL 
 
Para ir a campo e observar como se formam as redes de mediação, passo aqui 

para a 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 as outras etapas do trabalho de campo9. Conforme pesquisas (Couldry, 

2008; Plesner, 2009; Latour, 2012; 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. 

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. Durante estes dias, ia no período 

da manhã para a Casa Coletiva, moradia dos integrantes do grupo e também 

local de trabalho do FDE e da Mídia NINJA no Rio de Janeiro, e ficava a 

acompanhar o que estava acontecendo na casa ou em deslocamentos pela 

cidade com os integrantes do grupo para a cobertura de algum acontecimento 

ou reunião10. A seguir, destaco dois tópicos que me chamaram a questão neste 

primeiro momento e provocaram questões pertinentes para a discussão aqui 

proposta.  

 
4.1. O FLUXO DE COMUNICAÇÃO E A AGÊNCIAS NÃO HUMANAS 
 

Em duas tardes, fiquei acompanhando um dos integrantes que trabalhavam e 

viviam na casa naquele período, 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. Beto me explicou que a distribuição dos conteúdos 

que eles 

 produziam 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, 28/05/201511) . O "sair", no caso, é ser publicada nas duas 

páginas do Facebook citadas, ou no site http://ninja.oximity.com. 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 [N: outra plataforma de publicação de conteúdo na rede 

utilizada pelo grupo], 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" [N: 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 Telegram12, "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 notei: 'dá pra postar?', seguido 

de uma resposta quase simultânea: "posta, nas duas páginas"(DC, 28/05/2015). 

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 
ivre, 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) 

 

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: 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. Mas Beto não se 

lembra bem da origem dessa explicação, mas sim a de que ele sobe fotos muito 

mais rápido, o que parece demonstrar que é a efetividade que prevalece como 

justificativa para o uso do Telegram.  

Este entendimento de Beto 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 a compreensão 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" (nome dado a frentes de trabalho do coletivo: 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 computador, 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.  

Apesar do Telegram estar em todos os momentos da troca de informações no 

grupo e como ferramenta de escrita colaborativa das postagens no site, o que 

de fato ele traduz na sua mediação? 

Será que, nas redes observadas, ele é um actante, que faz fazer coisas e 

modifica o curso da ação, ou um intermediário, que cumpre uma tarefa em 

perfeita obediência ao programa de ação sem interferência? Ou ainda: será que 

existe essa separação entre actante e intermediário? Lemos defende que não 

há intermediação em si, e sim "apenas a composição de redes de mediadores 

que sustentam esse efeito, se estabilizando em mas uma caixa-preta na qual os 

diversos actantes "agem como se fossem um só, e, podemos dizer, 

desaparecem" (LEMOS 2013, p.56). Latour (2012) diz que para sustentar que 

há mediação é necessário se colocar em posição de observá-la, e que para 

marcar a agência da aplicação seria necessário a descrição e a entrevista do 

Telegram - algo que não foi possível fazer neste primeiro momento.   

A seguir, destaco o outro tópico que considero relevante para a discussão sobre 

mediação e jornalismo aqui proposta: o que tornaria a ação de cobertura e 

registro de acontecimentos da Mídia NINJA uma ação de cobertura jornalística?  

 

4.2. O JORNALISMO-AÇÃO 

 

A outra situação apresentada aqui diz respeito a uma saída de campo para a 

cobertura de uma pauta no Morro dos Prazeres, região central do Rio de Janeiro. 

Tratava-se da reunião de uma associação comunitária da cidade em que a Mídia 

NINJA, a partir de articulações prévias com os representantes das comunidades, 

havia sido chamada para registrar. Beto e Joana fizeram um vídeo com a fala de 

alguns moradores e de crianças sobre o descaso da prefeitura com um campo 

de futebol na região. Ouviram as conversas da reunião, gravaram o material e, 



depois, foram conversar com os moradores para próximas ações em conjunto.  

Depois do trabalho realizado, no caminho de volta pra Casa Coletivo, Beto 

comentou comigo: "Essa é a nossa diferença, não é só observação, é ação 

também, o ação que tá no nome da Ninja" (DC, 30/05/2015). Ele dizia 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 rápida " (DC, 

30/05/2015). 

Este episódio ilustra a discussão sobre as concepções de jornalismo e 

midiativismo pela Mídia NINJA. O coletivo diz usar o jornalismo como uma 

ferramenta para levantar temas e debates, fortalecendo narrativas que não têm 

visibilidade nos meios convencionais de comunicação. Neste caso, o jornalismo 

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.  

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 fazer 

jornalismo, ou não, com as informações obtidas.  Neste caso, parece que a 

NINJA usa o jornalismo para conferir sentido de realidade ao conteúdo que 

publica, 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, sobretudo Primo e Zago (2015): a 

de que ele é, 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 pública13 . 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 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 do artigo e discuto alguns encaminhamentos, 

a partir do feedback obtido pela observação teste, para o andamento da 

pesquisa. 

 

5. CONCLUSÃO 
 
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, no decorrer da pesquisa, 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, assim como a observação da aplicação 

e de outros atores não humanos observados. 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, 

assim como a visita a outros locais, para além da Casa Coletiva no Rio de 



Janeiro, onde funcionam núcleos da 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 

ámbito da ação da Mídia NINJA. Sendo "encaixapretado", ele pode ser 

fácilmente 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. 

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. 

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, 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 como é 

usualmente conhecido, mas um "coletor 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). 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. 
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