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RESUMO

Ao pesquisar a experiência jornalística dentro do projeto, elaboramos um panora-
ma-perfil sobre quem são estxs ‘novxs’ colaboradorxs NINJA, o que pensam e como 
colaboram para o debate sobre as novas formas de jornalismo alternativo. A análise 
feita através de um questionário survey, respondido por oitenta colaboradorxs, aju-
da, entre outras questões, a revelar as relações entre formas jornalísticas distintas, 
além de indicar um alinhamento a alguns “lugares comuns” e conceitos do jornalis-
mo tradicional. Como pano de fundo da discussão, este trabalho pretende abordar o 
que afasta e aproxima o trabalho NINJA da deontologia jornalística e do conjunto de 
normas e conceitos (objetividade, verdade, credibilidade, etc.) que norteiam a profis-
são, que jornalismo é esse realizado pelxs colaboradorxs e qual o perfil dessas pessoas 
que optam por serem voluntárias nessa iniciativa de midiativismo. Entre outros re-
sultados, a pesquisa revelou que uma parcela significativa dxs entrevistadxs tem forte 
aproximação com o jornalismo tradicional e sua deontologia, com destaque para as 
ideias de “verdade” e “objetividade”, ao mesmo tempo em que se identificam com 
termos como “ativismo” e “militância”.
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Mídia Ninja não orgânica:
quem são e o que pensam xs colaboradorxs sobre o 

jornalismo?1

Introdução

Uma parte considerável dos estudos realizados sobre o fenômeno Mídia NINJA 
(MN) (MACIEL, 2015; SAVAZONI, 2014; BRAIGHI 2015a; 2015b; VIEIRA, 2014; 
BRASIL; FRAZÃO, 2013; TORTURRA, 2013; BENTES, 2014) preocupa-se em en-
tender seu núcleo orgânico, que são xs moradorxs das casas coletivas e membrxs da 
rede Fora do Eixo (FdE), e pouco ou nada dizem sobre xs membrxs externxs à rede. 
Essxs eventualmente têm um emprego fixo, vivem em suas próprias casas e muitas 
vezes não são adeptxs da assinatura coletiva, um padrão entre xs NINJAs orgânicxs.

Assim, pensando na constante ênfase dos estudos sobre a Mídia NINJA nos 
acontecimentos de 2013 (tanto nas manifestações de junho, quanto nas polêmicas 
acerca da MN e do FdE2), este trabalho desprende-se do núcleo orgânico NINJA, 
dxs moradorxs das casas coletivas e membrxs do Fora do Eixo, para dialogar com 
um escopo enorme de colaboradorxs, que é inclusive maior do que o grupo de or-
gânicxs. Nesse cenário, nosso objetivo neste artigo é compreender, sob o ponto de 
vista dxs colaboradorxs, quais as fronteiras e as convergências entre o jornalismo 
“tradicional” e o trabalho realizado por elxs na MN. De forma complementar, pro-
curamos aqui identificar e discutir qual a relação dessxs colaboradorxs com valores 
do jornalismo, quais as nomenclaturas e ideias apontadas por elxs para seu trabalho, 
e entender quem são essas pessoas e o que as move e instiga para atuarem, de forma 
voluntária, na Mídia NINJA.

Um dos pontos de partida deste artigo é a ideia de que práticas e valores re-
lacionados ao jornalismo estão presentes em iniciativas midiáticas não tradicionais, 
dentre elas a própria Mídia NINJA. Sem a pretensão de enquadrar o NINJA em algu-
ma das definições dadas por uma série de autores que se dedicam a entender as varia-
das formas de fazer jornalismo de forma alternativa, este artigo tensiona, portanto, 
as barreiras existentes entre o jornalismo tal como ele é historicamente conhecido e 
os novos apontamentos sobre “o que é jornalismo”. 

Para ilustrar essa discussão, vale relembrar, já nesta introdução, a participação 
de Pablo Capilé, um de seus fundadores e membro do Fora do Eixo, e Bruno Torturra, 
1 Esta discussão é parte da monografia de conclusão do curso de graduação de Agatha de Souza Azevedo, 
orientada pelo professor Carlos Frederico Brito d’Andréa, defendida no primeiro semestre de 2017 no curso 
de Comunicação Social (habilitação Jornalismo) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
2 O Fora do Eixo é a rede que criou a Mídia NINJA. 
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jornalista e cofundador da MN, no programa Roda Viva3, da TV Cultura. Os dois fo-
ram entrevistados por jornalistas que atuam na mídia tradicional no dia 5 de agosto 
de 2013, ainda durante a enorme exposição do trabalho da Mídia NINJA alavancada 
durante e depois as Jornadas de Junho de 2013. Essa entrevista mostra como o jor-
nalismo feito pelo NINJA é visto pelo meio jornalístico e como os NINJAs fazem a 
defesa de seu lugar de produtorxs. 

Quando questionado, Bruno Torturra ressaltou durante o programa que o tra-
balho realizado deve ser considerado jornalismo.

A gente faz jornalismo sim, eu acho até curioso que ainda há uma dúvida se o que a 
gente faz é ou não jornalismo, acho que dá para discutir que tipo de jornalismo que 
a gente faz, [...] o fato de ser um grupo organizado de se colocar como um veículo de 
ter uma dedicação diária e transmitir informação da maneira mais crua, de maneira 
mais honesta, de maneira mais abrangente possível dentro das nossas limitações, eu 
acredito que é jornalismo sim. (RODA VIVA, 2013).

Quatro anos depois, boa parte das falas em debates com membrxs orgânicxs 
da Mídia NINJA e os textos do site oficial4 trazem a ideia de que o trabalho produ-
zido está mais para uma militância dentro do campo da comunicação, ou do midia-
tivismo, do que para jornalismo propriamente dito, ainda que o termo apareça na 
descrição oficial. Outros termos muito utilizados para a autodefinição são “massas 
de mídia” e “mosaico de parcialidades”. Em sua página no Facebook, o coletivo de-
fine-se como:

Uma rede5 de comunicadores que produzem e distribuem informação em movimen-
to, agindo e comunicando. Apostamos na lógica colaborativa de criação e compar-
tilhamento de conteúdos, característica da sociedade em rede, para realizar reporta-
gens, documentários e investigações no Brasil e no mundo.

Para conhecer melhor a percepção dxs colaboradorxs sobre suas práticas, so-
bre jornalismo etc., foi realizado um survey no primeiro semestre de 2017. O contato 
com xs colaboradorxs foi feito de maneira individual e personalizada com membros 

3 O programa completo está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kmvgDn-lpNQ>. Acesso 
em: 22 out. 2017.
4 A partir das polêmicas sobre imparcialidade surgidas em 2014, a MN divulgou, em outubro deste mesmo 
ano, um editorial reforçando as razões de sua existência, justificada pelos caminhos políticos do país, em que 
afirma ter lado e ser importante estar presente nas discussões do país como peça que opina e luta pela defesa 
das pautas dos movimentos Sociais. Disponível em: <https://ninja.oximity.com/article/A-M%C3%ADdia-
-Ninja-tem-lado-1>. Acesso em: 15 ago. 2017.
5 Tanto a Mídia NINJA, como o Fora do Eixo se definem em todos os espaços como rede, por estarem orga-
nizados agregando pessoas de diversas regionalidades e formações e trabalharem de forma interdependente 
e interconectada.
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desses grupos, que também enviaram a pesquisa para as suas redes, a fim de ampliar 
o alcance. O questionário circulou por pouco mais de duas semanas e obteve 80 res-
postas. Este trabalho é constituído pelos dados gerais e as informações sobre o fazer 
da Mídia NINJA e o jornalismo. 

Sem a pretensão de esgotar o debate, a análise do questionário realizado com 
parte desse grupo de sujeitos conta a história, dentro do campo do jornalismo, de 
quem faz a Mídia NINJA, atua voluntariamente por acreditar no projeto e não está 
dentro da lógica do Fora do Eixo. Em diálogo com a discussão abaixo sobre jornalis-
mo alternativo, o questionário centrou-se em entender como os sujeitos que colabo-
ram na construção do NINJA pensam o jornalismo em suas variadas formas e con-
ceitos. Entre as questões abordadas, estão a discussão sobre os termos mobilizados 
para se referir ao trabalho NINJA e às novas formas de se fazer jornalismo e o que há 
de valores do jornalismo tradicional presente no fazer NINJA. 

1 Jornalismo “o quê?”: nomeclaturas e transformações

No esforço de melhor compreender as várias formas de jornalismo feitas por 
novxs produtorxs de conteúdo como xs colabodorxs da Mídia NINJA, apresentamos 
um panorama do apanhado de termos e conceitos que autores da área traçaram. São 
eles: jornalismo open source ou colaborativo; jornalismo cidadão (citizen journalism); 
jornalismo participativo; jornalismo grassroots; mídia tática (ou radical); jornalismo 
público ou cívico, o midiativismo ou midialivrismo e o “jornalismo multidão”.

Todas essas ideias estariam de algum modo ligadas ao ativismo na comunica-
ção que De Moraes (2011) utiliza para explicar o surgimento de agências e mídias 
independentes, fenômeno mais antigo, datado do final de 1999, que teve forte influ-
ência na criação da rede de coletivos Indymedia. Segundo o autor, as redes têm papel 
importante nesse processo, juntamente com as características “copyleft”, o uso do 
software livre e do código aberto, adotadas pelos comunicadores alternativos. Esse 
processo pode ser entendido também como jornalismo open source. “As redes ativis-
tas seguem o princípio da publicação aberta, aceitando comentários, textos, vídeos 
e arquivos sonoros, e oferecem grupos de discussão, fóruns, murais e diretórios de 
parceiros e associados”. (DE MORAES, 2011, p. 8). 

Para Rodrigues e Aguiar (2015), os softwares livres, ou open source, permitiram 
um modelo colaborativo de produção baseado em interações e produções Creative 
Commons, que ressignificou o modo como essa prática, definida por ele como jor-
nalismo open source, funcionaria, com facilidade de publicação e sem moderação e 
edição de conteúdos. Bambrilla (2005) coloca que a notícia open source não termina 
em si mesma, e passa por diversas mãos antes de ser publicada. A autora descreve este 
tipo de jornalismo como uma produção colaborativa aplicada a notícia e a softwares
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O jornalismo cidadão atém-se mais ao conteúdo que à forma jornalística. Ro-
drigues e Aguiar (2015) entendem esse conceito como uma produção que “dá visibi-
lidade ao outro”. Segundo Gillmor (2004), essa ideia englobaria o jornalismo partici-
pativo e o grassroots. Dar espaço para sugestões e “voz” ao outro são ideias bastante 
parecidas com a definição de jornalismo “alternativo” de Harcup (2005), que fala 
sobre produzir com engajamento e querendo câmbios sociais. 

O termo jornalismo grassroots fala sobre democratizar o acesso à comunica-
ção e fazer “contracomunicação”. Rodrigues e Aguiar (2015) citam Peruzzo (2009) e 
Foschini e Taddei (2006) e mobilizam ideais de “dar visibilidade aos invisibilizados”, 
além de fazerem referência ao Indymedia e à Mídia NINJA, pelo modo como atu-
am, ainda que para eles a MN esteja mais próxima ao “modelo de midialivrismo”. 
Gillmor (2004) entende esse jornalismo grassroots como associado à democracia e 
à ideia de público e participação, citando também jornalismo de rua e de guerrilha. 
Traduzido como “jornalismo de base”, como feito pelas pessoas, para as pessoas, o 
autor fala com otimismo do boom de novas ferramentas e novos veículos jornalísti-
cos, ainda que cite também a necessidade destes entenderem a ética da profissão e a 
problemática da sustentabilidade. 

Já o jornalismo participativo (RODRIGUES; AGUIAR 2015) é um meio mais 
aberto de comunicação que permite intervenções e comentários em portais, suges-
tões, entre outras possibilidades, mas não permite que os consumidores sejam produ-
tores de conteúdo sem moderação, ainda que estes possam participar de uma manei-
ra antes não prevista. 

Segundo Rodrigues e Aguiar (2015), mídia tática parte da ideia de guerrilha di-
gital. Para Foletto (2015), o conceito de mídia tática está relacionado com o interesse 
e o envolvimento no processo e, dessa forma, não haveria pretensão imparcialidade 
diante dos acontecimentos. Em O ABC da mídia tática, escrito por Lovink e Garcia 
(1997) e primeiro texto a definir o termo, afirma-se que a ideia de “mídia tática” co-
meçou por meio de uma forma estética “suja”, dando um certo grau de experimenta-
ção ao termo, também explicado como uma “mídia de crise, crítica e de oposição”. 

Mídias táticas são o que acontece quando mídias baratas tipo ‘do it yourself’, tor-
nadas possíveis pela revolução na eletrônica de consumo e formas expandidas de 
distribuição (do cabo de acesso público à internet), são utilizadas por grupos e indi-
víduos que se sentem oprimidos ou excluídos da cultura dominante. A mídia tática 
não apenas noticia eventos, porque ela nunca é imparcial, ela sempre participa e é 
isto que mais do que qualquer outra coisa a separa da mídia mainstream. (GARCIA; 
LOVINK, 1997, p. 01, tradução dxs autorxs6).

6 Tactical Media are what happens when the cheap 'do it yourself' media, made possible by the revolution in 
consumer electronics and expanded forms of distribution (from public access cable to the internet) are ex-
ploited by groups and individuals who feel aggrieved by, or excluded from, the wider culture. Tactical Media 
do not just report events; as they are never impartial, they always participate and it is this that more than 
anything separates them from mainstream media.
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Sobre os chamados “jornalismo público” ou “jornalismo cívico”, Romano (2010) 
conta que os termos surgiram no final dos anos 80, nos Estados Unidos, com a premissa 
de mudar o modo de atuação profissional do jornalista, propondo uma inovação no 
quesito filosófico, com determinadas práticas específicas que visavam manter a demo-
cracia deliberativa norte-americana. Rodrigues e Aguiar (2015) colocam o “[...] engaja-
mento em causas cívicas com a pretensão de melhorar a vida do cidadão” (p. 154) como 
o ponto central do jornalismo público ou cívico, já que este surgiu de um movimento 
que, segundos os autores, queria resgatar a credibilidade da imprensa dos EUA.

“Jornalismo de multidão” surge em Carvalho (2012), que se ancora na ideia de 
multidão dos autores Negri e Hardt (2005) no sentido de conjunto de singularidades 
e de pessoas que produzem conteúdo, apropriando-se do viés social do termo. Desse 
conceito em diante, começam a aparecer definições mais amplas para o jornalismo 
alternativo, como o jornativismo, o midiativismo e o midialivrismo, que entendem 
que o cidadão multimídia está conectado e produz conteúdo, sem se limitar a nomen-
claturas e regras muito restritas.

Usando como exemplo a Mídia NINJA, Ivana Bentes7, em entrevista ao Ins-
tituto Telecom, diz que a diferença do midiativismo está nos chamados “afetos” às 
causas, ainda que a produção midiativista utilize as técnicas tradicionais do jorna-
lismo de apuração e produção. O texto ainda diz que essas iniciativas rompem com 
um modelo de trabalho, e que estes seriam ativistas que atuam com determinada 
ferramenta, a da comunicação. Dessa forma, eles dariam um ângulo de ‘verdade’ – 
entendida aqui como o mais verossímil possível e aceitando a subjetividade – que já 
superou o conceito de objetividade, e por isso estaria implicada nas causas. Segundo 
o que diz o jornalista e um dos fundadores da Mídia NINJA, Bruno Torturra, duran-
te entrevista ao Programa Roda Viva, em 2013: “A grande mídia precisa entender que 
a nova objetividade vem da transparência”. 

2 Em busca dxs colaboradorxs NINJA

Dentre os estudos mapeados8 que trabalham conceitos de jornalismo alterna-
tivo e a Mídia NINJA, Maciel (2015) é a única autora que cita xs colaboradorxs não 
orgânicxs como um grupo específico dentro da gama de atores que constrói o NIN-
JA. Rodrigo Savazoni (2014) apresenta em seu livro o termo “massas de mídia”, uma 
antecipação à ideia de qualquer pessoa poder ser NINJA, porém também não destaca 
xs colaboradorxs, afinal seu foco é a história dos membros do Fora do Eixo. 

Maciel (2015) atenta-se também à rede Fora do Eixo com ênfase na cultura; 
ainda que se relacione com o ativismo na comunicação, não tem vínculo direto com o 

7 Em entrevista realizada em 2014, Ivana Bentes fala sobre midialivrismo e a democratização da comunica-
ção para o Instituto Telecom. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=dDBZnU0W0j4&featu-
re=youtu.be>. 
8 Conforme citado anteriormente, são eles: Maciel (2015), Savazoni (2014), Braighi (2015a; 2015b), Vieira 
(2014), Brasil e Frazão (2013), Torturra (2013) e Bentes (2014).
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fazer NINJA. A autora não se aprofunda nxs colaboradorxs, e trabalha as polêmicas 
da produção cultural Fora do Eixo sobre as acusações de “trabalho escravo”, não pa-
gamento de cachês, entre outras denúncias que ganharam visibilidade após a grande 
exposição do coletivo ocorrida em 2013. Maciel (2015) cita ainda as convocatórias 
NINJA para novxs colaboradorxs, principalmente via Facebook, e amplia a discus-
são relacionando a produção colaborativa e a lógica do capitalismo contemporâneo. 

A Mídia NINJA é colaborativa desde antes do seu surgimento. Por meio de uma 
parceria entre o FdE e o Ônibus Hacker9, foi criado o Labninja10, um projeto de formação 
midialivrista que precedeu a criação da Mídia NINJA, e contou com oficinas em São 
Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro, entre ou-
tras cidades. O trabalho baseava-se na colaboração e na intervenção com ênfase na mídia 
livre, na ocupação do espaço público, na cultura de rede, entre outros pressupostos. 

O Labninja foi lançado no começo de 2013, durante o Preliminares, evento re-
alizado na Casa Fora do Eixo São Paulo, onde já se começava a pensar a MN. Nesse 
momento, o foco era a formação e a introdução dessxs colaboradorxs no processo de 
coberturas que ocorreria no país posteriormente, e o FdE começou a receber bastante 
ajuda externa de pessoas que não viviam nas casas coletivas e não faziam parte de sua 
rede. Estas seriam xs primeirxs colaboradorxs da iniciativa NINJA. 

Posteriormente, outros editais para vivências nas Casas Fora do Eixo surgiram, 
mas só em 2016, com o Edital SEJA NINJA, a MN teve um chamado a colaboradorxs 
amplo e extenso, que não necessariamente incluía a permanência por uma temporada 
morando nas Casas Coletivas do Fora do Eixo. Esse chamado recebeu 601 inscritos e, 
a partir desse período, a figura dx colaborador NINJA, que sempre existiu, tornou-se 
mais visível dentro das coberturas. 

Essxs colaboradorxs, definidos como não orgânicxs à rede FdE, têm um perfil 
diferente dos NINJAs que fazem parte da rede. Quase sempre com empregos fixos, 
vivendo em suas próprias casas e de seu próprio modo, xs colaboradorxs NINJA es-
tão muitas vezes marcadxs pela não adequação à assinatura coletiva, padrão entre xs 
NINJAs orgânicxs, ou à vida e aos equipamentos de trabalho compartilhados, mas 
contribuem para o funcionamento do aplicativo11 de mídia da rede FdE sem faz parte 
dela. 

9 O Ônibus Hacker é um projeto surgido em 2009 a partir de uma campanha de financiamento coletivo do 
Catarse que visava criar um laboratório sobre quatro rodas no qual hackers pudessem utilizar para circular 
pelo Brasil e pela América Latina movidos pelo desejo de ocupar espaços e compartilhar conhecimento. Dis-
ponível em: <https://www.facebook.com/onibushacker?directed_target_id=0>.
10 Disponível em: <https://bloglabninja.wordpress.com/>.
11 Esse termo vem da ideia de tecnologia social e significa um modo de funcionamento ou uma tecnologia que 
é uma frente de trabalho / um simulacro dentro do Fora do Eixo. O termo aplicativo é utilizado pelo Fora 
do Eixo para se referir à tecnologia criada para operacionalizar / trabalhar em uma área. A Mídia NINJA é 
entendida como o aplicativo de mídia, e o próprio FdE é entendido como um aplicativo de tecnologia social 
e economia solidária.
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3 Resultados da pesquisa com xs colaboradxres

Para este trabalho, foram mapeadxs xs colaboradorxs nacionais e internacio-
nais12 presentes em grupos de Telegram13 e Facebook, ativos e não ativos. Os grupos 
de Telegram utilizados para obter os contatos foram: “Facción 3.0 (chat de colabo-
radores latinos)”, “Ninja MG”, “NINJA Colaborativo”, “Ninja Viçosa MG”, “Seja 
Ninja”, “Audiovisual NINJA” e “NINJA Mariana”. Durante todo o processo, xs 
membros orgânicxs do Fora do Eixo / Mídia NINJA não foram acionadxs para con-
seguir mais contatos, somente foram comunicadxs formalmente de que a pesquisa 
estaria circulando.

O contato com xs colaboradorxs foi feito de maneira individual e personaliza-
da com membros desses grupos, que também enviaram a pesquisa para as suas redes, 
a fim de ampliar o alcance. O questionário circulou por pouco mais de duas semanas 
e obteve oitenta respostas, dividindo-se entre dados gerais, informações sobre o fazer 
da Mídia NINJA e as razões de atuar nela, suas relações com os conceitos que nor-
teiam o jornalismo e com as tecnologias como mediadora técnica. 

Para este artigo, iremos abordar principalmente as relações entre a MN e o 
jornalismo14. Em diálogo com a discussão acima sobre jornalismo alternativo, o ques-
tionário centrou-se em entender como os sujeitos que colaboram na construção do 
NINJA pensam o jornalismo em suas variadas formas e conceitos. Entre as questões 
abordadas nessa parte da pesquisa, estão a discussão sobre os termos mobilizados 
para referir-se ao trabalho NINJA e às novas formas de se fazer jornalismo e o que há 
de valores do jornalismo tradicional presente no fazer NINJA. 

Sobre a relação institucional dxs colaboradorxs com a profissão, de um total 
de oitenta indivíduos que responderam ao questionário, quase 90% têm algum vín-
culo com a área de Comunicação, sendo que em 40% dos entrevistadxs essa relação 
é diretamente com o jornalismo, incluindo aqui profissionais formadxs (22,5%) ou 
estudantes (17,5%) (FIGURA 1).

12 O levantamento dos contatos foi realizado através de grupos de Telegram e contatos pessoais da Agatha de 
Souza Azevedo, que já fez parte da rede Fora do Eixo e da Mídia NINJA. 
13 Telegram é um aplicativo de conversas e envio de arquivos instantaneamente. Similar ao Whatsapp, ele 
funciona em celulares e computadores.
14 A análise completa dos dados está no trabalho de conclusão de curso de Agatha de Souza Azevedo 
(AZEVEDO, 2017).
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Figura 1: Relação institucional dxs colaboradorxs com a profissão

Fonte: Elaboração dxs autorxs.

Xs colaboradoradorxs, no entanto, foram bastante heterogênexs nas respostas 
sobre quais novas formas de se fazer jornalismo que melhor se encaixariam ao fazer 
Mídia NINJA15. As respostas se distribuíram entre “Jornalismo Alternativo” (20%), 
“Jornalismo Independente” (18,7%), “Jornativismo” (32,5%) e “Outros” (26,2%). O 
termo “Jornalismo Cidadão” obteve apenas 2,5%. 

Sobre os termos mobilizados para referir-se ao trabalho NINJA, “ativismo”, 
“cidadania”, “colaboração”, “diversão”, “fazer pra mudar o mundo”, “militância”, 
“movimento social” e “parceria” foram postos para avaliação. No QUADRO 1, estão 
os percentuais de resposta para o número 5, muito importante, na escala de 1 a 5 de 
relevância para os termos. 

QUADRO 1: Termos mobilizados para referir-se ao trabalho NINJA

Termo usado para definir o trabalho da Mídia 
NINJA:

Percentual de colaboradores que classificam 
como nível máximo de importância: 

Ativismo 76,3%

Colaboração 76,3%

15 Os conceitos midialivrismo e midiativismo foram excluídos dessa questão por serem utilizados com muita 
frequência pela própria MN como autodefinição, podendo influenciar nas respostas ao questionário, e por 
não conterem a palavra jornalismo, que é um dos focos centrais deste trabalho.
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Movimento Social 68,8%

Militância 67,5%

Fonte: Elaboração dxs autorxs

Interessante observar, por exemplo, que embora xs colaboradorxs não classi-
fiquem a Mídia NINJA como “jornalismo cidadão” (2,5% das respostas na questão 
anterior), o conceito de cidadania é apontado como muito relevante entre as práticas 
jornalísticas tradicionais e também entre as práticas NINJA. 

No que tange aos valores do jornalismo tradicional que estavam presentes no 
fazer NINJA, xs colaboradorxs apontaram que seu trabalho estaria mais relacionado 
a conceitos enraizados nas grandes redações do que seria a priori. Em uma escala de 
1 a 5, sendo 1 pouco importante e 5 muito importante, o percentual do número 5 nas 
respostas foi sempre maior do que 30%, conforme demonstrado no QUADRO 2: 

QUADRO 2: Valores do jornalismo tradicional presentes no fazer NINJA

Termo do jornalismo tradicional que 
fazem parte do trabalho dxs colaboradorxs 
NINJA:

Percentual de colaboradorxs que classi-
ficam como nível máximo (5) de importância: 

Compromisso com a democracia 81,3%

Cidadania 77,5%

Credibilidade 75%

Verdade 71,3%
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Profissionalismo 67,5%

Verificação 63,7%

Objetividade 56,3%

Pesquisa e apuração 56,3%

Imparcialidade 31,3%

Fonte: Elaboração dxs autorxs.

As respostas mais relevantes para esta pesquisa são sobre os conceitos de “ver-
dade”, “credibilidade”, “objetividade” e “profissionalismo” (QUADRO 2). Grande 
parte dxs colaboradorxs NINJA os apontou como muito importante para o trabalho 
realizado na MN, ou nível cinco em uma escala de 1 a 5. 

O questionário, assim, relevou uma aparente contradição. Termos como “ati-
vismo”, “militância” e outros associados à ideia de “engajamento” foram apontados 
como muito relevantes para definir o trabalho NINJA (QUADRO 1), mas também as 
ideias de “verdade”, “imparcialidade” e “objetividade” também foram consideradas 
bastante importantes pelxs colaboradorxs (QUADRO 2). Ou seja, ainda que o “ati-
vismo” e os outros termos se relacionem com a intencionalidade, xs colaboradorxs 
reconhecem a importância de termos próprios do jornalismo tradicional que, de cer-
to modo, negam essas ideias. 

Já “profissionalismo” (67,5%) é tido como fundamental e tem a maior impor-
tância para a maioria dxs colaboradorxs, e não houve ninguém que considerasse o 
termo como “pouco importante” (nível 1 na escala). Como uma negação da ideia 
de um jornalismo “amador” apresentada por Aguiar e Barsotti (2014) e Rodrigues 
e Aguiar (2015), as respostas dessxs colaboradorxs indicam que não há uma rela-
ção entre trabalho voluntário e não profissionalismo, e que há um comprometimen-
to – sem ignorar a paixão e certa intencionalidade presentes, ambas características 
citadas para o termo “amador” – com o trabalho realizado, ainda que ele não seja 
remunerado. 
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Esse profissionalismo também é visto nas respostas abertas. Quando questiona-
do sobre a relação dele com fontes, Laio, colaborador entre 1 ano e seis meses, disse: 

Manifestantes são muito receptivos e abertos para falar, pois reconhecem a NINJA 
como um veículo sério que dá protagonismo à luta de movimentos sociais. As fontes 
geralmente partilham do mesmo olhar desconfiado dos profissionais da grande mí-
dia, mas muitos até procuram a NINJA para falar, em função do seu grande alcance. 
(Colaborador Laio).

Já Indi Gouveia, que é estudante de jornalismo de Montes Claros (MG) e tem 
entre 6 meses e 1 ano de colaboração, resumiu a relação entre a MN e a grande impren-
sa com a seguinte frase: “[...] já fizemos entrevistas simultâneas” (colaboradora Indi 
Gouveia), apontando certo nível de igualdade entre ambas as propostas de jornalismo. 

As ideias de “compromisso com a democracia” (81,3%) e “cidadania” (77,5%) 
vêm bem conectadas com o discurso NINJA “oficial”. Porém, a “imparcialidade”, 
marcada por menos colaboradores (31,3%) como muito importante, sinaliza certa 
diferença entre a base da produção NINJA e a gestão central do projeto. Ainda que 
o núcleo orgânico e fundador NINJA assuma que pertence a um lado e que tem inte-
resses16, aproximadamente um terço dxs colaboradorxs que responderam na pesquisa 
que aponta a “imparcialidade” como algo importante no trabalho deles na MN. Esse 
resultado aponta para certa heterogeneidade na percepção sobre o termo (FIGURA 
2), em que pouco importante (1), de importância intermediária (3) e muito importan-
te (5) estão em proporções muito parecidas.

FIGURA 2: Percepção dxs colaboradorxs sobre a imparcialidade

Fonte: Elaboração dxs autorxs.

16 Conforme visto anteriormente, a MN se posiciona sempre a favor da parcialidade e do midiativismo. Con-
tudo, com o lançamento do novo site o coletivo assumiu uma posição mais favorável ao termo jornalismo, 
ainda que use em todos os outros campos políticos e no próprio site o termo midiativismo. Disponível em: 
http://midianinja.org/perguntas-frequentes/.
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Para melhor compreender essa heterogeneidade, cruzamos a respostas refe-
rentes a três termos – “imparcialidade”, “verdade”, e “objetividade” (QUADRO 2) 
– com a formação dxs colaboradorxs (FIGURA 1), gerando dois novos gráficos (FI-
GURAS 3 e 4).

FIGURA 3: Quem são xs colaboradorxs que consideram “imparcialidade, ver-
dade e objetividade” muito importantes (nível 5), para o trabalho NINJA

Fonte: Elaboração dxs autorxs.

FIGURA 4: Quem são xs colaboradorxs que consideram “imparcialidade, ver-
dade e objetividade” pouco importantes (nível 1), para o trabalho NINJA

Fonte: Elaboração dxs autorxs.
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Xs colaboradorxs entrevistadxs dividem-se entre dezoito jornalistas gradua-
dxs, catorze estudantes de jornalismo, 37 colaboradorxs que têm relação com a Co-
municação, e onze colaboradorxs que não se relacionam diretamente com áreas afins 
à de Comunicação. 

Entre os jornalistas graduados, os gráficos acima relevam uma divergência para 
a ideia de “imparcialidade”: 22,2% marcaram os graus de importância 4 e 2 para o 
termo, e 33,3% marcaram 1 e 3 quando questionadxs sobre o termo. Já a “objetivida-
de” apresenta uma polaridade menor, 38,8% consideram a objetividade nível 5 (mui-
to importante) e 50% consideram nível 1 (pouco importante). Já sobre “verdade”, há 
um destaque entre esse grupo, em que 61,1% considerou o termo como nível 5, muito 
importante e 11,1% considerou nível 4, bastante importante também.  

“Imparcialidade” não é algo tão central para a maioria dos catorze estudantes 
de jornalismo: o número 1 (pouco importante) e o número 3 (importância interme-
diária) representam 42,85% cada, e 14,2% marcou a opção 5 (muito importante). 
Os dois gráficos (FIGURA 3 e FIGURA 4) mostram que dos catorze estudantes de 
jornalismo, a maioria , 64,3%, colocou 5 (muito importante) para “objetividade” e 
os outros 35,7% colocaram o número 4, também muito importante, para o conceito. 
Sobre “verdade”, quase todxs a consideraram muito importante (92,8%). Nenhum 
estudante classificou “verdade” e “objetividade” como pouco importante. 

O grupo dxs que atuam na área da comunicação considera “verdade” e “obje-
tividade” como muito importantes, com 68,4% e 63,10% respectivamente. Poucos, 
5,50% para “objetividade” e 10,5% para “verdade”, apontaram os termos como pou-
co importantes. Já no que tange a “imparcialidade”, 26,3% a indicam como pouco 
importante, e 42,1% como muito importante. 

Entre xs onze colaboradorxs que não se relacionam diretamente com a área da 
Comunicação e do Jornalismo, a diferença para xs anteriores foi um pouco maior, 
45,4% colocaram “imparcialidade” como número 5 (muito importante), xs outrxs 
colaboradorxs dessa categoria dividiram suas respostas entre número 4, 3 e 1, mas de 
modo pouco significativo. Para “verdade”, e em “objetividade”, nenhum dxs entre-
vistadxs as considerou pouco importante, e foram 81,8% e 72,7%, respectivamente, 
para o nível 5, muito importante. 

A maior rejeição para “imparcialidade”, segundo a análise dos gráficos (FI-
GURA 3 e FIGURA 4) está nxs estudantes de jornalismo e jornalistas, seguida das 
pessoas que trabalham no campo da Comunicação, e as que não têm relação com a 
área aceitam melhor o termo. Já “verdade” se mantém como um valor bastante au-
toafirmado nas três áreas, com destaque para os estudantes de jornalismo, seguidos 
dos que não se relacionam com a área. Ainda assim, a “imparcialidade” é um dilema 
entre xs colaboradorxs formados ou em formação jornalística, enquanto “objetivi-
dade” (56,3%) e a “verdade” (71,3%%) são vistas com maior grau de importância. 
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Sobre a “objetividade”, xs jornalistas têm muito mais do que o triplo de rejei-
ção ao termo que qualquer um dos outros três grupos, e quem mais acredita na ideia 
de objetividade como muito importante é o grupo dos não relacionado à área da 
comunicação, seguido dos que trabalham em Comunicação e dos estudantes, quase 
em empate.

Quando perguntadxs sobre a ideia de “verdade”, a maioria dxs colaboradorxs 
(71,3%), sem o filtro dos dados, colocou o termo como muito importante para o 
trabalho feito na MN. “Objetividade” (56,3%) também aparece como ponto forte, 
ainda que ambas estejam diretamente ligadas à “imparcialidade”, que teve bastante 
divergência quanto à importância. Estudantes e jornalistas mostram ainda mais a 
contradição entre as ideias de ativismo, ação e intencionalidade adotadas pela pró-
pria Mídia NINJA, cuja sigla17 aponta para “jornalismo e ação”, e “verdade” e “ob-
jetividade”. 

As razões que movem xs colaboradorxs e xs levam a participar da Mídia NIN-
JA estão mais ligadas aos afetos, e uma parte considerável delxs enfatiza termos como 
“acreditar no projeto”, “ser militante”, “querer fazer a diferença” e “resistir”. Entre 
as palavras que mais foram ditas, destacam-se “verdade” e as variações de “demo-
cracia” e “democratizar”, que aparecem seis vezes e sete vezes nas respostas abertas, 
respectivamente. Nas opções de múltiplas escolhas sobre a motivação para colaborar 
na MN, houve uma evasão nas respostas, em que a opção “outros” obteve 43,8% dos 
resultados, seguida da opção “paixão”, com 33,8% e da opção “parcerias políticas”, 
com 16,3%. “Visibilidade” e “portfólio” foram pouco apontadas, com pouco mais 
de 5% das respostas. 

Dentre as justificativas para a opção “portfólio”, apareceu a palavra “explora-
ção”. Essa resposta relaciona-se com a polêmica que veio à tona após as Jornalistas 
de Junho de 2013 e a participação da MN no programa Roda Viva, já citada ante-
riormente, em que o Fora do Eixo se viu confrontado com perguntas sobre o ritmo 
de trabalho de seus membros e o modo como ele atua. Nessa época, os criadores da 
Mídia NINJA foram acusados de apropriação intelectual, exploração e até trabalho 
escravo, e se defenderam por meio de seu portal da transparência18.

Entre as respostas abertas, destaca-se a história de “Ateiluj”19, que colabora há 
menos de seis meses na Mídia NINJA, e esteve no projeto durante uma vivência de 
carnaval. Ela foi uma das pessoas que marcou “outros” nas motivações para ser NIN-
JA. Na justificativa, ela aponta que o veículo proporciona “[...] uma experiência que 

17 O sigfinicado da sigla NINJA é: “Narrativas Independentes: Jornalismo e Ação”.
18 Comunicado Oficial da Rede Fora do Eixo sobre os ataques sofridos em 2013. Disponível em: <http://fora-
doeixo.org.br/2013/08/12/comunicado-oficial-da-rede-fora-do-eixo/> Acesso em: 12 maio 2017.
19 No questionário, havia a opção de identificar-se com o nome ou de inserir o próprio pseudônimo de pes-
quisa. Por tanto, todxs xs citadxs estão identificadxs dessa forma.
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nenhum meio pode dar hoje em dia” (colaboradora “Ateiluj”, tradução dxs autor-
xs20). “Margot”, colaboradora há mais de 2 anos, cita a a ideia de Felicidade Interna 
Bruta (FIB) – termo bastante citado nas casas coletivas do Fora do Eixo e nas reuniões 
que envolvem os simulacros FdE – para explicar sua motivação para atuar no projeto.

“Isabela Gaia” foi uma das duas pessoas a marcar a opção “visibilidade” nesse 
tópico. Ela colabora na faixa de 6 meses a 1 ano, é brasileira e atua em Buenos Aires 
por meio do Coletivo Passarinho. Ela diz: “Em geral gosto da qualidade do trabalho 
e do posicionamento político do MN. É um dos poucos meios que sempre dá voz a 
um coletivo pequeno e internacional como o nosso.” (Colaboradora Isabela Gaia).

“Hellyda”, que colabora com a MN entre um e dois anos, também marcou 
“visibilidade” como a razão de sua colaboração; na justificativa para a escolha, ela 
ressalta:

MN hoje tenta um alcance nacional, a minha colaboração de uma cidade do NE, 
consegue minimamente colocar a nossa região no mapa tbm. As coberturas normal-
mente são concentradas no sudeste. O que eu lamento é não conseguir estabelecer 
contatos fortes aqui que possam ser colaboradores também. É difícil depender da 
mídia local para dar as notícias do que acontece na cidade. (Colaboradora Hellyda).

Sobre fazer parte da Mídia NINJA, Muad, que colabora entre um e dois anos 
com o projeto, diz que:

Como jornalista e fotógrafo, há muito tempo trabalhando em outras áreas da co-
municação, colaborar foi uma forma de resgatar a paixão pela rua e suas histórias. 
Outro componente importante é a oportunidade de fazer algo relevante para a arena 
pública e subverter a sensação de impotência que toma conta de partes da militância 
de esquerda. Também acredito que a experiência MN é um embrião de algo novo e 
com potencial de oxigenar a disputa de narrativas no país, dominada pelo oligopólio 
midiático. Se não é possível democratizar a mídia tradicional hiperconcentrada por 
cima (através de novas legislações), precisamos tentar fazê-lo por baixo. (Colabo-
rador Muad).

Considerações finais

Nosso objetivo aqui não é esgotar a discussão sobre o que é e como opera o 
jornalismo alternativo, ou como se deve categorizar a Mídia NINJA, já que acredita-
mos que a ela é diversa e que os conceitos são convergentes e dinâmicos, mas explorar 
um pouco do que é estudado acerca dessa prática. Para estudar as práticas da MN, 
utilizamo-nos da vivência dxs colaboradorxs NINJA, que, apesar de fazerem parte 
do projeto, não têm a mesma relação de organicidade dxs criadorxs e membros orgâ-

20 “Es una experiencia que ningún otro medio te puede dar hoy en día.”
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nicxs que moram nas casas coletivas do Fora do Eixo, e ainda são bastante inexplora-
dxs no campo das pesquisas que têm como tema a Mídia NINJA. 

Em diálogo com as discussões sobre jornalismo alternativo e nossas inferências 
ao longo da pesquisa empírica, é possível dizer que a MN se relaciona mais fortemen-
te com os conceitos de jornalismo open source, midiativismo ou midialivrismo, jor-
nalismo cidadão e de jornalismo grassroots. Entre xs colaboradorxs, no entanto, não 
há consenso sobre o modo de nomear suas práticas dentro do campo do jornalismo. 

A pesquisa indicou também uma parcela significativa dxs colaboradorxs NIN-
JA tem forte aproximação com o jornalismo tradicional e sua deontologia. Essxs 
mostram práticas bem mais ligadas aos conceitos clássicos do jornalismo e às ideias 
de verdade e objetividade, ou até imparcialidade (bastante apontada por eles, apesar 
da controvérsia), do que era esperado a priori, até pela negativa constante de parte 
dessas ideias pelo núcleo orgânico da Mídia NINJA.

Aproximando a Mídia NINJA das referências teóricas explicitadas acima, é 
possível ver que, ao contrário do que aponta Rodrigues e Aguiar (2015) como ideal 
jornalístico ao longo de seu resumo que transita pelos vários conceitos da prática 
alternativa, a MN entende o fazer jornalismo e o fazer político como indissociáveis. 
O coletivo define-se como ativista e coloca-se como interessado nos temas que decide 
dar visibilidade. Contudo, o que é dito pelxs colaboradorxs em relação ao campo dos 
afetos é a chave para entender a diferença essencial entre os dois modelos de fazer jor-
nalismo, que está justamente no modo subjetivo e em certa medida ativista/militante 
com que essxs colaboradorxs entendem o jornalismo. 

As práticas, técnicas e processos do jornalismo relacionam-se com o modo 
aplicado, ou até mesmo engajado e participante, como xs colaboradorxs inserem-se 
nos acontecimentos como parte constituinte destes, e não apenas como um veículo 
de comunicação que “cobre” uma pauta, criando uma forma de fazer jornalismo que 
não nega a deontologia, mas a subverte com afeto, subjetividade e engajamento, já 
que a cobertura passa também a ser parte da ação, afetando-a e sendo afetada por 
ela sem uma tentativa de manter um lugar “neutro” e “puro”, bastante comum no 
jornalismo tradicional.
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