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LEGITIMIDADE DA MÍDIA NINJA É
TEMA DE DEBATE NA AVM

Os alunos da pós-graduação em
“Comunicação Empresarial” da Faculdade
Integrada AVM e Universidade Candido
Mendes realizaram no dia 26 de setembro,
no Centro do Rio, o debate “Imprensa nas
Manifestações – A Legitimidade da Mídia
Ninja (Narrativas Integradas, Jornalismo e
Ação)”.

O evento, aberto oficialmente pelo
Diretor da AVM Professor Fernando Arduini,
contou com uma mesa-redonda formada
pelo midialivrista do Fora do Eixo e um dos
NINJA, Filipe Peçanha; pelo membro da
comissão de ética do Sindicato dos
Jornalistas do Rio de Janeiro, Álvaro Britto;
pelo repórter da BandNews FM, Pedro Paulo
Spoletto; pelo assessor de imprensa
especializado em política e ciências sociais,
Adriano França; pelo fotógrafo especializado
em Direitos Humanos, Byron Prujanski; com
mediação da jornalista de O Globo, Juliana
Alcantara.

Com a finalidade de esclarecer como
surgiu e o que faz os integrantes da Mídia
Ninja, o midialivrista do Fora do Eixo e um
dos NINJA, Filipe Peçanha, explicou que o

movimento é uma rede descentralizada de
comunicadores que buscam novas
possibilidades de produção e distribuição de
informação. Ele ressaltou ainda que são
milhares de pessoas usando a lógica
colaborativa de compartilhamento que
emerge da sociedade em rede como
premissa e ferramenta.

— Com toda certeza o movimento
Mídia Ninja é legítimo e gostaria de lembrar
que o “Ninja” está aberto para todos que
desejarem conhecer. Ele é uma plataforma
em construção, nós temos alguns erros e
acertos, mas o mais importante é seguir em
movimento e pra mim foi um grande prazer
participar deste debate, disse Peçanha.

Para o assessor de imprensa
especializado em política e ciências sociais
Adriano França, o movimento oriundo do
Fora do Eixo ganhou grande visibilidade
junto às manifestações que ocorreram em
todo o Brasil no mês de junho por mostrar a
realidade dos fatos contrapondo com o que
noticiava a grande mídia.

— O processo de legitimação que a
Mídia Ninja conseguiu é um processo

natural, é um processo que eu senti e que
outras pessoas sentiram que vem muito
mais do fato do descrédito que toda a
grande mídia já atingiu. Existia uma
necessidade do novo, as pessoas sabiam que
alguma coisa estava errada e de repente
quando surgem às manifestações e você
tem ali a mídia ninja apresentando o fato
tal como é as pessoas a sociedade tiveram
a oportunidade de ter um ponto de distinção
para ver o que é fato, o que é uma
construção, uma narrativa dramatizada,
elementos criados pela grande mídia. Só por
ter possibilitado esse paralelo e todo o
trabalho que decorre depois das
manifestações, na minha opinião, podemos
dizer que a Mídia Ninja é legitima, afirmou
França.

Já o fotógrafo especializado em
Direitos Humanos, Byron Prujanski, disse
ainda ter dúvidas quanto a qualquer
legitimidade jornalística.

— A Mídia Ninja alega que o objetivo
principal deles é estar gerindo uma crise de
intermediários. Hoje eles dizem que estão
gerindo a crise de comunicação, mas eu
ainda tenho dúvidas quanto a qualquer
legitimidade jornalística porque há uma
falha na comunicação em ambos os lados.
O jornal tradicional tem falta de legitimidade
por conta dos desvios de informação
relacionados aos interesses privados e a
Mídia Ninja por estar muito crua, ela está
no inicio ainda e nós temos que ter muita
paciência com ela, tendo em vista que antes
de qualquer coisa, antes de qualquer
atividade, ela tem atitude e vontade para
mudar. Aos poucos a legitimidade da Mídia
Ninja vai se firmar e ela vai ter uma
autonomia, mas é importante todos os
integrantes desse coletivo entenderam que
a Mídia Ninja tem uma responsabilidade
muito grande, pois o processo de
reformulação jornalística está praticamente
na mão deles. Hoje eu não posso responder
se é legítimo ou não, pois nós ainda estamos
num processo e tudo pode mudar, ponderou
Prujanski.

De acordo com o repórter da
BandNews FM, Pedro Paulo Spoletto, o
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reconhecimento dos NINJA poderá contribuir
para a valorização dos profissionais que
atuam nas grandes corporações.

— Acho que a legitimidade da Mídia
Ninja é completamente válida para dar esse
choque de realidade nas grandes redes de
comunicação. Nós nos acostumamos muito
aos releases, as informações rápidas e
fáceis, enxugamos as redações e estamos
viciados com as informações “oficiais”. A
Mídia Ninja aparece e vai mostrar outro lado
da história, forçando a ter mais gente nas
redações que trabalhem com habilidade
aquela notícia. Eles trazem a informação em
loco e ao mesmo tempo balançam a
estrutura da comunicação que vai ter que

se repensar. Com isso, também acabam
valorizando um pouco mais o trabalho dos
profissionais que estão buscando um
diferencial, acredita Spoletto.

Integrante da nova gestão que assumiu
aproximadamente há um mês o Sindicato
dos Jornalistas do Rio de Janeiro, Álvaro
Britto é membro da comissão de ética do
Sindicato e afirmou que a instituição está
aberta para ouvir e dialogar com todos os
setores da sociedade, inclusive, com os
NINJA.

— É importante destacar que a própria
imprensa oficial legitimou a Mídia Ninja ao
abrir espaço em seus veículos para que eles
falassem sobre os trabalhos que realizam.

O sindicato está aberto não só para os NINJA
e para as questões ligadas a comunicação,
mas também para as outras áreas, pois o
nosso desejo é dialogar com toda a
sociedade. Parabenizo aos alunos da
Faculdade Integrada AVM e Universidade
Candido Mendes que organizaram este
encontro porque mostra que a universidade
está se abrindo para as ruas, para o clamor
da população, para aqueles que estão
excluídos do processo de poder deste país
e isso é fundamental, concluiu Britto.

Raphael Freire,
Aluno de Pós em Comunicação

Empresarial, Centro II.

PARABÉNS A TODA EQUIPE AVM!
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“Trate um ser humano por sua
aparência e o tornará alguém pior. Mas trate
um ser humano como se já fosse o que tem
potencial para ser e o transformará naquilo
que ele nasceu para ser” (Goethe)

É possível pensar da seguinte forma:
o espanto é a carga de energia necessária
para amar o outro. Hoje em dia, vemos por
toda parte relações amorosas com prazo de
validade cada vez mais curto. O que será
que acontece? O período de atração e o
momento da conquista são intensos e
concorridos. Daí em diante, atravessa-se
atalhos de pequenas decepções
insuperáveis que, parece, minam os
primeiros pontos de contato. Ajustes
emocionais como dar o braço a torcer em
alguns momentos, escutar silenciosamente
por respeito, respeitar às diferenças ou
experiências, manter diálogos mais focados
ou amenos tornam-se saberes muito difíceis.
Porém, e ao mesmo tempo, paciência,
atenção e compreensão navegam através
das responsabilidades diárias, dos objetivos
de vida, dos desejos muito individuais com
primor absoluto. Fomos atraídos por alguém,
mas a vida não pode se modificar. Ai, o outro,
se quiser muito, tem que se adaptar ao estilo
‘chegou depois’, ou ao soberbo ‘sou assim e
pronto’. Como assim? E a admiração? Onde
fica a admiração?

Amar é, de repente, não passar mais
indiferente por um alguém; é criar outros
movimentos de corpo e mente em torno da
atração e assim criar um mútuo diálogo
afetivo; é viver a vida repartindo a mente
entre as obrigações cotidianas e o grande
desejo de voltar a estar junto só para estar
junto. Mas não é assim ‘que a banda toca’
hoje em dia... No dia seguinte da conquista,
nada é mais tão simples ou igual. Tudo ganha
uma complexidade que, pelo que observo,
assusta a ambos. Se afinal amar é, de
repente, desconhecer-se, a questão de
perder evidências também é certa. Não
caberá mais o óbvio ou o ‘de sempre’ da
solteirice. Se o olhar e o corpo desejam
atravessar o obscuro por vontade e atração,
está estabelecida a admiração. Ou não?
Mesmo relações de vida inteira precisam da
admiração, como viga mestra para suporem
um futuro a dois, todos os dias. Ou não?

Os seres humanos constroem relações
amorosas através dos sentidos. Os
feromônios desviam nossa rotina sensitiva
para um ponto ou um alguém de forma
surpreendente. Pode ser uma surpresa
instantânea ou elaborada gradativamente.
Mas sempre será uma surpresa, um
momento de desvio das nossas

SEM ADMIRAÇÃO... ADEUS!
sensibilidades. Há demora para
entendermos o que aconteceu. Há a
interferência das aprendizagens
socioeconômicas de vida inteira. Há a
chamada ‘corticalização’ do momento e da
situação. Mas, não tem jeito: estamos
surpreendidos e quase sempre optamos por
viver este ‘alguém’ por prazer.

Depois dos feromônios, a serotonina
e a adrenalina invadem nosso corpo e mente
do melhor dos prazeres: amar alguém. Ainda
assim, por algum motivo, estamos perdendo
a suavidade deste momento e o encarando
(e vivendo) com primitividade: atraídos
por\para alguém, é ou conquistar o desejo
para gozo e perpetuação; ou para ascensão
social; ou por interesses familiares; ou da
experiência pela experiência.

Ao invés da cumplicidade, parceria,
confiança e respeito, temos a química sem
dia seguinte ou os dias seguintes recheados
de orgulhos, teimosias, enfados, irritações,
indiferenças, incompreensões e, por fim,
muitos descartes. Depois da ilusão do
prazer, as certezas dos defeitos e das
diferenças. E ai, poucos se adaptam. Depois
do prazer, a admiração da outra vida cheia
de outras pequenas surpresinhas. E aí,
poucos se sustentam. É isso mesmo?

Diante da vida ‘fast-food’, veloz,
liquefeita, os seres humanos em estado
amoroso procuram o mais fácil e quase
sempre isso não é o ideal. Aliás, ideal,
idealizações, imaginários são parte de um
mundo particular que quase sempre entra
em crise quando um outro mundo diz ‘não!’
Os sentidos, quando conectados em um
alguém, não conhecem problemas, manias
ou defeitos, eles são afetados por suas
próprias ações no mundo e, lógico, só
desejam. Mas sempre haverá o momento
seguinte: pensar o desejo. Depois do prazer
sentido, há o pensar a conquista, a
convivência, as certezas, as necessidades,
a ação cotidiana, COM o outro, e ai, ‘o bicho
pega’, porque, apesar de formarmos pares
amorosos, NUNCA seremos um só, e ai está
o nó da questão atual: como equilibrar?
Como abrir mão de certas coisas diárias ou
sentimentais em nome do outro? E,
principalmente, quando não fazê-lo
preservando sanidades, subjetividades e
individualidades? Difícil...

Pensar o movimento da relação como
parte da respiração, da vida, dos problemas,
do cotidiano, é difícil. Pensar causa dores
internas já que, antes de pensar o outro, é
preciso se pensar muito seriamente: temos
muitos defeitos e adoramos quando nos
compreendem e nos respeitam; ainda assim,

o outro lado desta moeda afetiva sempre
nos incomoda. Por que? Estamos sem
admiração... Não mais miramos para além...
Não mais realizamos o entendimento não-
verbal nem de nós, quanto mais do outro.
Lembrem-se: ele chegou depois...

Nas relações atuais, estamos no nível
raso das atrações e perdemos a capacidade
de nos aprofundar iceberg abaixo porque
tudo abaixo do nível do mar está escondido,
e algo escondido pode causar problemas ou
mudanças: é melhor não mexer, não tocar,
não perguntar. É muito trabalho para os seres
humanos do ‘tudo ao mesmo tempo agora’.

Não vejo grandes admirações hoje.
Falas, jeitos, cheiros, inteligências, carinhos,
paciência, determinação, tudo nos atrai, nos
espanta, nos cria até desejos de posse, mas
são memórias de curta duração, não são
transformadas em admirações, não são
somadas às qualidades alheias, mesmo
sendo tão diferentes das nossas: ser
diferente é um problema sério nas relações
afetivas. Pensamos em somar qualidades,
errado! Devemos pensar em somar e
multiplicar todo um contexto humano
confiado a nós em cada dia de convivência.
De forma contraditória: é participar mesmo
e também resguardar o próprio espaço! Isso,
além de aprendizado, é demonstração de
respeito e admiração pelo que se é e não
pelo que se imaginou que fosse.

Ao aprender a admirar,
autogerenciamos nossos próprios
sentimentos e sentidos em relação ao outro,
e renovamos nosso cabedal cognitivo e
afetivo em respeito a nós mesmos, ainda que
amealhemos a vida com UM diferente. Mas,
de novo, nada é fácil. A vida é finita mesmo.
Somos falhos, imperfeitos e sem manual de
funcionamento. Mas é preciso SE apostar em
outros mundos para SE entender no próprio
mundo e adquirir capacidade de
readaptações a esse próprio mundo, com
mínimas dores e sofrimentos. Viver a vida é
oferecer-se às tantas admirações que se
puder conquistar. Isso é uma aprendizagem.
Isso nos torna reinaugurantes constante do
cotidiano.

Admire, elogie, seja grato, agradeça,
invista nos melhores sentimentos com seu
amor ou seu amigo, com respeito a si mesmo
e entendendo o momento do outro como ele
é: um momento do outro. É da natureza
humana o desejo de ser admirado. Mas,
ainda assim, se a mutuabilidade dessas
ações não acontecer, não cause feridas, não
adquira pensamentos negativos, não tenha
gestos espetaculosos ou incoerentes, diga
adeus e vá embora. Apostas afetivas
também dependem muito da reciprocidade
das admirações. Atenção!

 Profa Claudia Nunes
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Quando pensamos porque
existem em diferentes regiões do
mundo animais e vegetais similares,
muitas vezes não conseguimos
visualizar a resposta para este
questionamento. Tal situação liga-se ao
fato, de muitas vezes, por uma visão
antropocêntrica de mundo, nós, seres
humanos, acharmos que somos os
responsáveis por todas as
transformações que já ocorreram. E
isto não é verdade.

Quando Charles Darwin (1809-
1882) lançou sua teoria das espécies
acabou nos ajudando a visualizar uma
realidade que parece sem sentido, mas
que é de fundamental importância para
compreendermos a relação do Ser
Humano com o Meio Ambiente. A
saber: o ser humano foi o último ou um
dos últimos grande animais a povoar o
planeta, ou seja, como nossa ocupação
é recente, se comparada à História
Geológica e Natural da Terra, pouco
nós alteramos o espaço geográfico.
Então, como é possível que plantas e
animais próximos biologicamente
habitem locais tão diversos? Buscar
uma resposta a esta pergunta é o que
nos auxiliará a percorrer as linhas que
subseqüentes.

Para encontrarmos essa resposta
temos que recordar que é para chegar
ao clímax, comunidades animais e
vegetais precisam encontrar condições
climáticas e geográficas que compõem
aquela paisagem. A partir destas
condições percebemos que o Planeta
Terra é formado por grandes biomas,
que tem características diferentes entre
si, fauna e flora similares por causa da
necessidade de adaptação, mas com
uma variedade de espécies bem grande.
O fato de percebermos formações de
gramíneas nas estepes Brasileiras, não
significa que será a mesma encontrada
nas tundras do norte europeu.

Outro fator a se considerar
consiste no fato que em cada ambiente
ocorre de uma maneira diferente os
ciclos biogeoquímicos. Vejamos um

PRA NÃO DIZER QUE NÃO FALEI DE FLORES:
Sobre a Biogeografia e Biodiversidade

exemplo comparativo: quando
olhamos para os desertos e para as
florestas tropicais percebemos que o
ciclo da água ocorre de maneira
diferente em ambos os locais. Por ser
mais úmido e comportar uma maior
diversidade animal e vegetal, as
florestas tropicais temos uma maior
circulação de água, nitrogênio e
carbono que no deserto. Além disso, as
características vegetais e animais são
bastante diferentes: enquanto no
deserto temos fauna e flora adaptados
a aridez e a falta de água, nas florestas
tropicais, por sua grande diversidade,
existe abundância de alimentos e as
trocas de energias nos níveis tróficos
são maiores. Neste sentido, cada
realidade traz suas características
singulares.

Outros dois fatores a se considerar
na distribuição dos seres vivos no
planeta são a latitude e a altitude. Para
observamos estes dois fatores,
recordemos duas frases do meu tempo
de infância: (1) “Quanto mais afastados
da linha do equador mais frio fica a
região e quando mais próximo, mais
quente” e (2) “quanto maior a atitude
mais fria a região, o ar fica mais
rarefeito e não são todos os animais e
plantas que conseguem sobreviver”.
Mesmo sem compreender direito o que
significa rarefeito ou o porquê de
quanto mais alto mais frio (quando
criança pensava: “se está mais próximo
do sol tem e que está mais quente”),
lembro de repetir co meus colegas de
classes estas frases e usá-las para
responder provas de geografia e
ciências. Atualmente, contudo,
percebe-se que nem todos os seres
vivos têm as mesmas características
adaptativas e que estes fatores são de
suma importância para
compreendermos a fauna e a flora.

As vegetações de altitude tendem
a ser de menor porte, além disso, os
biomas característicos destas regiões
tendem a ter o biodiversidade menor,
uma vez que nem todas as plantas e

animais conseguem viver em áreas
frias. Como exemplo destaca-se as
florestas coníferas características do
norte dos Estados Unidos e do Canadá,
que apesar de ocupar extensas regiões
tem uma biodiversidade bem menor
que as florestas tropicais. Outro
exemplo seria a vegetação de
gramíneas típicas das tundras na norte
europeu e asiático. Por ser uma região
que passa a maior parte do ano
congelada, não haveria como existir
uma formação de floresta com grande
diversidade biológica.

Não menos relevante para
compreendermos a vida no planeta,
temos a vida marinha. Relembrando
outro cientista memorável, Aleksander
I. Oparin (1894-1980), que a vida teria
surgido a partir da água, se
desenvolvendo do ambiente aquático
para o terrestre. No caso do ambiente
aquático, principalmente o marinho de
grandes profundidades ainda pouco
explorado pelo ser humano, a
profundidade, a luminosidade e a
pressão atmosférica são fatores que
fazem com que formas animais e
vegetais ainda sejam pouco conhecidas
pelo ser humano. Isto não significa que
não existam, apenas que o ser humano
ainda as desconhece.

Por fim, relembrando as palavras
do compositor e advogado brasileiro
Geraldo Vandré (1935-2009), que no
ultimo verso de sua canção mais
famosa, nos faz pensar que o
conhecimento é algo fantástico, sendo
o ser humano capaz de transformar a
realidade que o cerca atrás do
conhecimento. “Aprendendo e
ensinando uma nova lição”, ou seja,
reconhecer que não fomos os primeiros
seres vivos a existir no planeta e que já
havia regras de funcionamento no
planeta que faz dele o nosso habitat,
conhecendo e reconhecendo a
diversidade para melhor cuidar, eis uma
nova lição.

José Lúcio N. Jr. é prof. de
História e Educador Ambiental.


