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Resumo 

Discute-se, neste artigo, a relação possível entre a Mídia NINJA, como fenômeno singular, 

e o jornalismo, enquanto conceito generalizante. O texto é construído com base em dois 

eixos: no primeiro, o diálogo com as características essenciais do jornal definidas por Otto 

Groth permite aproximar a experiência NINJA de uma obra cultural jornalística; no 

segundo, a proposição de sequências de tipos polarizados de jornalismo sugere a 

identificação da Mídia NINJA com polos contra-hegemônicos, sendo seus opostos 

vinculados à ideia de jornalismo cristalizada no imaginário social. A hipótese de partida é 

esboçada em uma perspectiva espacial, que indica o posicionamento da Mídia NINJA nas 

bordas (e depois no centro) do jornalismo, e acaba reformulada por uma perspectiva 

agonística, em que o fenômeno NINJA ajuda a redimensionar as fronteiras do jornalismo. 
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As faces mutáveis do jornalismo têm sido parte do 

cenário jornalístico desde o advento da notícia. Das 

formas primitivas de oralidade às mais recentes trocas 

de informação online, o jornalismo sempre foi múltiplo, 

multidimensional, multidirecional e multifacetado [...]. 

(Barbie Zelizer)3 

 

 A reunião aberta estava marcada para 13 de junho de 2013. Seria em um bar no 

centro de São Paulo, às 20h. Mais de 300 pessoas confirmadas. Todas interessadas em 

discutir o projeto de um novo grupo de mídia, que três meses antes dera seus primeiros 

passos. NINJA. Esse era o nome. Mídia NINJA (Narrativas Independentes, Jornalismo e 

Ação). Só que a perspectiva de uma grande manifestação no fim da tarde daquela quinta-

feira, em continuidade às reivindicações do Movimento Passe Livre pela tarifa zero para o 

transporte público, abortou a reunião. Em vez de conversar, uma parte dos entusiastas do 

projeto de mídia foi para a rua cobrir o protesto. Dali em diante, proliferaram-se 

manifestações pelo Brasil. Imersos nas ruas e nas redes, colaboradores NINJA transmitiram 

pelo celular os acontecimentos daquele junho. 

 Questionamentos sobre o que é a Mídia NINJA e que posição ocupa no ecossistema 

midiático ganharam corpo desde então. Ainda que traga na descrição da sigla o status de 

jornalismo, poderia a Mídia NINJA ser de fato caracterizada como uma organização 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Teorias do Jornalismo do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

* Agradeço a leitura prévia e as considerações feitas por Gislene Silva e Andriolli Costa. 
2 Professor da Faculdade de Comunicação da UFPA, mestre em Jornalismo pela UFSC, email: neto.guerreiro@gmail.com. 
3 The changing faces of journalism have been part of the journalistic landscape since the inception of news. From early 

forms of oral delivery to the most recent online exchanges of information, journalism has always been multiple, multi-

dimensional, multi-directional and multiply-faceted […]. 
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jornalística? Eis um longo debate. Mas essa não me parece uma boa formulação de pergunta 

para pesquisa. Neste artigo, parte-se do pressuposto de que há uma relação possível entre 

Mídia NINJA e jornalismo – no mínimo enquanto componentes do campo midiático – para 

questionar, então, como se configura essa aproximação. Mais do que compreender em 

detalhes a iniciativa NINJA como fenômeno singular, é intenção, aqui, ter claro o que se 

entende por jornalismo enquanto conceito generalizante. 

 Há algumas limitações, decorrentes do objetivo e do enquadramento teórico-

metodológico propostos. A primeira diz respeito à relação Mídia NINJA/jornalismo. Uma 

investigação da Mídia NINJA que dê conta de toda a sua complexidade teria que captá-la 

não em uma relação específica, mas no conjunto de suas relações estruturantes, 

considerando ainda aspectos conjunturais/situacionais. Tal empreitada exigiria tratar do 

contexto sociopolítico das manifestações no Brasil, da lógica de funcionamento do coletivo 

cultural Fora do Eixo, ao qual a Mídia NINJA está ligada, e mesmo das motivações 

individuais dos NINJA. O isolamento da relação estabelecida com o jornalismo não esgota, 

portanto, a caracterização da Mídia NINJA, é apenas a abordagem definida. 

 A segunda limitação se refere às transmissões ao vivo. Desde março de 2013, com a 

cobertura do Fórum Social Mundial na Tunísia, até junho de 2014, quando lançou seu 

portal colaborativo, uma série de propostas narrativas marcam o desenrolar da experiência 

NINJA. Textos, fotos, memes, narrativas multimídia. Para a discussão neste artigo, no 

entanto, o foco são as transmissões audiovisuais ao vivo via streaming feitas por um celular 

com acesso à Internet. As colocações feitas, aqui, sobre a Mídia NINJA levam em conta 

basicamente essas narrativas em vídeo, que afinal deram projeção aos NINJA durante as 

manifestações. Mas, é preciso dizer, não resumem a produção midiática dessa rede de 

comunicadores. 

Toma-se a iniciativa midiática protagonizada pelos NINJA como um caso que faz 

pensar para onde vai o jornalismo e por onde podemos seguir para melhor compreendê-lo. 

O que se pretende é que a Teoria do Jornalismo, a instituição jornalística e um fenômeno 

emergente ainda não totalmente delimitado, postos em contato, tensionem-se entre si. Para 

isso, a Mídia NINJA é, inicialmente, colocada em diálogo com as reflexões sobre o 

jornalismo de Otto Groth (1875-1965), o principal teórico da Ciência dos Jornais 

(Zeitungswissenschaft) ou Jornalística, desenvolvida entre o final do século XIX e meados 

do século XX na Alemanha como tentativa de compreender cientificamente a imprensa de 

massa. Para Eduardo Meditsch e Liriam Sponholz (2011), há, na obra de Groth, bases para 

a construção de uma Teoria do Jornalismo 2.0. 

 

Características essenciais do jornal e a Mídia NINJA 

O jornal e a revista são designados por Otto Groth como obras culturais, criações 

mentais humanas sempre em transformação e guiadas por valores e finalidades. Mais do 

que a produção técnica (aparência), o que interessava à Ciência dos Jornais era o importante 

fundamentado, a ideia, o sentido (essência) das obras. A “essência”4 é formada pelas 

características que constituem o conjunto e a particularidade de uma classe de objetos e do 

                                                 
4 O essencialismo na obra de Groth – como, aliás, também na do brasileiro Adelmo Genro Filho – merece ser 

problematizado pela Teoria do Jornalismo, com o necessário mergulho filosófico que enfrente essa questão de fundo 

pertinente à compreensão epistemológica da disciplina. 
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sentido que demarca a sua unidade; “é o igual e o constante na diversidade e alternância das 

manifestações isoladas de um sistema cultural” (GROTH, 2011, p. 102). Só diante da 

definição do essencial daria para demarcar os limites da Ciência com segurança. 

Ainda que a essência seja percebida a partir da observação e dali em diante tomada 

como requisito de entrada, parece prudente pensar em brechas, na possibilidade natural de 

revisão de fronteiras do campo diante da emergência de manifestações não previstas. Essa 

convicção me levou a uma hipótese de partida de que a Mídia NINJA estaria nas bordas do 

jornalismo, ocupando uma área limítrofe pouco nítida. Um contato mais aprofundado com a 

obra de Groth, no entanto, mostrou a necessidade de reformular a hipótese. Do ponto de 

vista do que o jornalista e teórico alemão identifica como essência do jornal, a Mídia 

NINJA figura mais no centro do que nas bordas. 

É o todo, o sentido da obra que importa prioritariamente. No sistema cultural de 

jornais e revistas, o sentido se configura como mediação de bens intelectuais determinada 

socioculturalmente e mutante em dimensão e forma. Mas, para Groth, o essencial não é o 

mediar como ação interpessoal, e sim o quê (universalidade e atualidade) e o como 

(periodicidade e publicidade) da mediação. O tratamento apenas periférico da relação 

interpessoal indicava, na época, a busca por diferenciar o objeto da Ciência dos Jornais do 

objeto sociológico, marcando a especificidade do então novo campo. Já a ênfase nas 

características da obra era necessária porque sem elas o sentido fica vazio. Analisam-se as 

partes para conhecer o todo. As características não são independentes entre si, devem ser 

percebidas nas relações que estabelecem umas com as outras. 

 

 Periodicidade  

A primeira característica trabalhada por Groth é a periodicidade. Trata-se do 

distintivo mais explícito que jornais e revistas carregam, é a forma em que podem 

apresentar o seu conteúdo: “Este conteúdo exige a publicação periódica e esta por sua vez 

determina o conteúdo” (GROTH, 2011, p. 150). A periodicidade é um conceito de tempo da 

forma do jornal. Todo jornal precisa voltar periodicamente, isso é parte da própria ideia da 

obra. A medida do período, ou seja, o tempo entre o aparecer e o voltar, varia conforme o 

desenvolvimento histórico. Por isso o jornal precisa de liberdade de movimento. Mas o 

ideal da periodicidade estaria no que, hoje, chamamos de “tempo real”: 

 

[...] a perfeição da periodicidade do jornal não é a sua regularidade estrita, o retorno exato da 

aparição no mesmo momento, não pode ser o seu ideal, mas sim a maior brevidade possível 

dos intervalos, a sequência mais rápida possível da sua republicação e, como nós veremos, 

com o objetivo – inalcançável na realidade – de concomitância entre acontecimento e 

publicação (GROTH, 2011, p. 158, grifo do autor). 

 

 A concomitância entre acontecimento e publicação ou, eu diria, entre ocorrência e 

difusão do relato, era tida como algo inalcançável, como a perfeição idealizada da 

característica. É nessa quase concomitância que são feitas as transmissões em vídeo via 

streaming da Mídia NINJA, com o uso de dispositivos móveis e 3G para a circulação de 

dados. Em vez da adequação das ocorrências a uma edição ou um exemplar, são as 

transmissões que se adequam ao irromper das ocorrências. Groth não tinha como prever os 

avanços tecnológicos, nem mesmo a Internet, cujo embrião ganhou forma quatro anos 
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depois de sua morte e que só duas décadas depois começou a se expandir. Se bem que o “ao 

vivo” é antes instância do rádio e da televisão. A Internet diversifica suas aparições. 

 Não se pode esquecer que a exigência de velocidade carrega um viés fetichista, 

como argumenta Sylvia Moretzsohn (2002). Há pressão da lógica capitalista pela 

atualização constante e pela busca do tempo real. Mas há também a lógica imanente ao 

jornalismo de operar a aproximação possível entre ocorrência e difusão. O tempo é 

condicionante e estruturante da atividade jornalística. Claro, tem que ser demarcado o lugar 

da produção analítica e opinativa, que precisa de algum distanciamento da ocorrência e do 

relato imediato. Nem sempre parece indicado, portanto, que a periodicidade atinja seu 

limite. Mas o que dá para dizer é que a Mídia NINJA não rompe com a periodicidade. Ao 

contrário, com as transmissões em tempo real, acaba por potencializá-la. 

 

 Universalidade 

Passemos à segunda característica essencial: a universalidade. O jornal faz a 

mediação do conhecimento de todas as áreas da vida, de modo a incluir cada indivíduo no 

mundo diante de si, em relação ao qual cada um precisa tomar posição. Esse é o sentido 

universal do material dos jornais. A universalidade é um conceito espacial do conteúdo do 

periódico. O conteúdo universal, por ser plural e contraditório, é sempre um produto 

semiacabado. E o jornal é produto semiacabado em um duplo significado: quanto ao 

material publicado e também quanto a seu desenvolvimento histórico. Por isso Groth já 

imaginava que seriam descobertas “novas possibilidades de utilização”. 

 A universalidade do jornal tem limitações histórico-espaciais, é sempre a 

universalidade de um determinado tempo em um determinado lugar. “É evidente [...] que as 

realidades natural, cultural e social para as pessoas do século XVII eram totalmente 

diferentes do que as do século XX, e que por este motivo os mundos diante delas tinham 

que ser apresentados de maneira totalmente diferente” (GROTH, 2011, p. 197). Embora as 

realidades do século XXI já se diferenciem tanto das do século XX, as organizações 

jornalísticas ainda tateiam modos compatíveis de apresentar ao público o mundo diante de 

cada um. Talvez as redes sociais na Internet – por onde a Mídia NINJA e também as 

organizações jornalísticas tradicionais espalham seu conteúdo – alcancem com mais êxito a 

universalidade do nosso tempo e passem a ocupar em certa medida o lugar de “instrumento 

socializador” que, para Groth, tinha o jornal como exemplo efetivo. De todo modo, há 

sempre lacunas no universal: 

 

[...] a universalidade nunca pode significar plenitude no sentido de que o jornal, se lhe for 

atribuída universalidade, tenha que noticiar sobre tudo o que há e acontece atualmente na 

natureza, na cultura e na sociedade. Isto não faria sentido. [...] Universalidade deve ser 

entendida a priori como potencial, o jornal pode incorporar tudo o que ele sabe sobre o que 

há e acontece de alguma maneira no mundo. Ela significa, na verdade, a capacidade e 

disponibilidade do jornal de mediar para os seus leitores tudo de todas as áreas da vida e da 

produção humana, o que diz respeito àqueles, mas que não pode, sem mais nem menos, ser 

alcançado por eles, que não lhes é conhecido, que exige deles alguma tomada de atitude. 

Universalidade significa na verdade a presença, sem exceção, de todas as áreas, mas não a 

completitude do conteúdo, não a completitude de cada detalhe. Nenhum jornal tem a 

pretensão de uma completitude como esta, nem sequer pode ter. Cada jornal só fornece 

sempre recortes, fracções do que há e acontece como um todo (GROTH, 2011, p. 210-211, 

grifo do autor). 
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 Enquanto na periodicidade nos aproximamos do que antes era tido como ideal, na 

universalidade a chance de uma plenitude é cada vez mais distante. E não só pela 

impossibilidade de ter que noticiar tudo, também no sentido de abranger todas as áreas da 

vida. Há uma tendência por coberturas fragmentárias e dispersas. Há também grandes 

demandas de especialização da atividade jornalística. Para Groth, o jornal era um opositor 

da especialização já premente na época. Mas focar em certas temáticas e nichos de público 

permite olhar para minúcias que, na cobertura geral, passam despercebidas. A coexistência 

de um jornalismo generalista, que enquadra o mundo diante de cada um, e um jornalismo 

especializado, que mostra um tópico do mundo, um âmbito particular, parece 

enriquecedora. Na interpretação que faço do que diz o teórico alemão, a especialização e a 

fragmentação trazem fenômenos periféricos, um “jornalismo nas bordas”. 

 A Mídia NINJA, aqui, afasta-se da ideia de jornal. Pode, a rigor, capturar ações 

sociais vinculadas a diversas áreas da vida, ainda que o foco seja dar a ver movimentos em 

eclosão nas ruas ou em debates públicos – missão conectada ao “pulsar do tempo” em que 

se insere. As transmissões vão das manifestações de junho à Jornada Mundial da Juventude, 

dos protestos contra gastos com a Copa do Mundo à greve dos garis do Rio de Janeiro. Não 

parece haver, contudo, pretensão ao universal, ao mundo diante de si como um todo, 

mesmo que em recortes. A proposta editorial NINJA, nesse ponto, está mais próxima da 

revista que do jornal, da coleção e compilação de objetos diversos (coletividade) que da 

generalidade mundial (universalidade). Ainda assim, não é a compilação a melhor forma de 

caracterizá-la. A finalidade a que se destina é fragmentária por definição. 

 

 Atualidade 

 A atualidade é a terceira característica apontada por Groth. Designa a tarefa do 

jornal de mediar o presente. E o presente “é sempre somente uma passagem do passado 

para o futuro, um ‘piscar de olhos’. O agora escapa como uma flecha. [...] Mas a 

consciência humana estica o presente adiante” (GROTH, 2011, p. 232). O jornal pode 

arrastar o que já passou para o presente e ainda mantém um olhar no futuro, ou melhor, no 

atual voltado para o futuro. O que está no jornal, contudo, é um presente sempre 

“provisório-fragmentado”. O presente é formado por todo ser e acontecer que, na situação 

atual, no agora de cada um, move a uma tomada de atitude. Não é só a factualidade 

temporal que define a atualidade, é também a presença no mundo diante de nós. A 

atualidade é um conceito de tempo do conteúdo do jornal. Groth diferencia atualidade de 

novidade: 

 

Atualidade é em si uma relação puramente temporal, [...] é o conceito de algo objetivo, 

expressa a relação entre dois pontos no tempo objetivo, significa o cair de um ser ou 

acontecer no agora, no presente. Atual é aquilo que cai no presente ou tem uma relação com 

o presente. A atualidade recebe o seu momento subjetivo por assim dizer indiretamente, por 

meio do presente, que é sempre um presente para o ser humano, pois só este vive um ontem, 

um hoje e um amanhã. Novidade, pelo contrário, não é de maneira alguma um conceito 

temporal. Ela diz que o sujeito até agora não sabia de alguma coisa e agora o faz. Novidade 

designa, portanto, algo qualitativo, uma relação mental direta entre o sujeito e o objeto, o 

que era até o momento desconhecido (2011, p. 223-224, grifo do autor). 
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 O jornal não traz só coisas novas, sustenta a “repetição que confirma e fortalece”. 

Mas é o atual-novo o mais valioso para o periódico. Estamos minimamente preparados para 

o presente conhecido. Já o atual-novo, segundo Groth, aguça nosso interesse, incita nossos 

sentimentos. Nem sempre há novidade das transmissões da Mídia NINJA, como no 

jornalismo em geral. Nas manifestações de junho, especificamente, estava-se diante do 

atual-novo. Uma série de atos de reivindicação social irrompeu pelo mundo nos últimos 

anos. Mas as motivações e os efeitos em cada contexto são particulares. A excitação da 

participação e o desconforto do não entendimento deram aos protestos de junho o caráter de 

atual-novo. A própria Mídia NINJA, mediadora e protagonista, era parte da novidade. 

Com a aceleração do ritmo de vida, a medida da atualidade encurtou 

consideravelmente. Já dizia Groth: “Como nos séculos XVII e XVIII restava muito mais 

presente do que hoje, as notícias também se mantinham por mais tempo frescas, elas viviam 

mais” (2011, p. 239). A atualidade estabelece a aproximação com o presente, cujo extremo 

ou ideal é a simultaneidade. Como no caso da periodicidade, a simultaneidade da 

atualidade, o coincidir entre ser ou acontecer e a medição, era vista pelo teórico da Ciência 

dos Jornais como nunca alcançada completamente. Essa simultaneidade, no entanto, passa a 

ser viável no jornalismo e nas mídias digitais e aparece também nos vídeos da Mídia 

NINJA, o que intensifica o contato com a atualidade. 

 

 Publicidade 

A quarta e última característica essencial do jornal é a publicidade ou difusão. Aqui, 

publicidade nada tem a ver com anúncios ou propagandas. Diz respeito à abertura, à 

acessibilidade geral: o jornal deve estar aberto a qualquer um, acessível a todos, de modo 

que ninguém esteja excluído a priori da recepção do conteúdo. O oposto seria a 

inacessibilidade, o travamento. A publicidade é um conceito espacial da forma do 

periódico. Além do “ser aberto”, a forma acessível dá a capacidade ativa do “propagar-se”. 

Groth fala em publicidade horizontal, extensiva ou de latitude e em publicidade vertical, 

intensiva ou de profundidade. Quanto mais extensiva, maior o grupo de interesse a 

considerar. Como nenhum jornal consegue mediar tudo o que cai no mundo diante de nós 

no presente, é preciso estabelecer recortes para a mediação. Assim, há uma regularidade de 

descentralização da imprensa, com tendência à publicidade intensiva: 

 

Nós reconhecemos o fundamento da descentralização na essência do jornal de mediar para 

os seus leitores uma imagem completa do mundo atual diante de si, e das limitações das 

aspirações de expansão e concentração que necessariamente resultam disto. Se nós 

observarmos o desenvolvimento histórico da imprensa em todos os países modernos, uma 

característica central em comum se torna claramente reconhecível: a tendência a uma 

ampliação cada vez mais intensiva da publicidade, mas com isso também para uma estrutura 

cada vez mais diversificada da imprensa. Este processo é produzido e levado adiante pela 

diferenciação progressiva geral social e cultural (GROTH, 2011, p. 308). 

 

 A natureza da Internet, lembra António Fidalgo (2004), dá ao jornalismo online uma 

potencial publicidade horizontal extrema. Mesmo assim, “Um jornal online também tem o 

seu público bem determinado, ainda que espalhado por diferentes continentes. O que 

importa é a partilha de interesses, a partilha da parcela do mundo objectivo que o jornal 

online elege como seu universo” (FIDALGO, 2004, p. 11). A descentralização de que 
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tratava Groth, mesmo diante de uma imprensa de massa, já mostrava a tendência de alcance 

diferenciado a depender do setor do público a atingir e do recorte do universo a fazer. Essa 

percepção é ainda mais evidente hoje, em um ecossistema midiático que, para Ignácio 

Ramonet (2012), passa “da era das mídias de massa para a era da massa de mídias”. 

 O movimento oposto também ocorre. Não à toa estão sendo lançadas recentemente 

no Brasil versões locais online de jornais com pretensão de publicidade extensiva: é o caso 

do espanhol El País (que além da edição Brasil e da edição Espanha tem a edição América, 

voltada para o público hispanohablante da América Latina) e dos norte-americanos The 

Huffington Post (chamado na edição local de Brasil Post e com edições em outros oito 

países além dos Estados Unidos) e The New York Times (cuja edição brasileira chegou a ser 

anunciada, mas até agora não lançada). Groth já citava a produção de edições diferentes 

como um dos métodos dos jornais de passar por cima das barreiras da publicidade. 

De todo modo, é como parte da massa de mídias que a Mídia NINJA aparece, uma 

“mídia-poeira” espalhada pelo sistema antes reservado às “mídias-sol”. Claro, sempre 

existiu a pequena imprensa. A profusão das aparições neste início de século está 

relacionada ao acesso aos meios de produção (e difusão), que podem ser um telefone celular 

e um computador portátil. A publicidade é o ponto de encontro dos objetivos da obra 

cultural, é a porta através da qual o jornal mantém ligação com o mundo exterior – e a 

Mídia NINJA a mantém aberta. Além da acessibilidade das transmissões pela Internet, o 

que marca o nosso tempo é o deslocamento do “propagar-se” dos domínios das 

organizações jornalísticas para as mãos do público, com seus compartilhamentos e modos 

próprios de expandir a circulação. 

*** 

Do ponto de vista das características essenciais de Groth, como se vê, a Mídia 

NINJA não rompe completamente com o que daria forma a uma obra cultural jornalística, 

ainda que lhe falte a universalidade cara aos jornais. Mesmo que periodicidade, atualidade e 

publicidade sejam características ideais, ou seja, que nem toda obra precise atingi-las ao 

máximo para ser jornalística, a atividade midiática dos NINJA as segue sem grandes 

desvios, por vezes potencializando-as. Fidalgo havia feito exercício parecido pensando em 

jornais online em geral, não em um caso específico, de modo a mostrar que “o jornalismo 

online apresenta possibilidades para uma maior aproximação à realidade ideal do 

jornalismo” (2004, p. 2). Há, no entanto, duas questões a considerar sobre a teoria que a 

Ciência dos Jornais nos traz: uma relacionada a sua especificidade, outra, a sua amplitude. 

Toda a reflexão de Groth é baseada no jornal e na revista. Sobre essas duas obras 

culturais o autor constrói conceitos e forja a Ciência própria. Não haveria, então, 

incompatibilidade entre uma teoria dos jornais e a compreensão da diversidade de 

manifestações que o jornalismo passou a ter? Embora considerasse o papel impresso o 

material mais adequado para a publicação de um jornal, a essência da obra cultural estaria 

na ideia, não em sua manifestação. Jornal é antes de tudo algo imaterial, e seu entendimento 

prévio como ideia é tão real quanto sua materialização. Da ideia, capta-se a essência, que 

“permanece a mesma, indiferente da materialização na qual se manifesta, se em papel 

impresso, em letras na parede ou em palavras no rádio” (GROTH, 2011, p. 36). Ainda que o 
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jornalismo como ideia seja mais diverso e multifacetado que o jornal, a Ciência dos Jornais 

não está limitada à especificidade de jornais impressos.  

Passemos à questão de amplitude da teoria. Cada um de nós, nos perfis pessoais 

mantidos em redes sociais na Internet como o Facebook, publica mensagens com alguma 

periodicidade, ajuda a compor o mundo diante de quem nos segue ou consta como amigo – 

embora sem pretensão de universalidade e com exposições da esfera do íntimo que não 

deveriam fazer parte de um jornal –, trata de temas que passam pelo presente e carregam em 

muitos casos uma carga atual, e ainda – afora os casos de quem tranca o perfil – mantém a 

acessibilidade e a possibilidade de compartilhamento das mensagens, portanto, a 

publicidade. Podemos dizer, então, que fazemos jornalismo em nossos perfis no Facebook? 

Na verdade, não. Ou pelo menos não a priori. Segundo a acepção de Groth, falta-nos a 

condição teleológica, a similaridade às finalidades que estabelecem um elo entre as 

produções jornalísticas. A amplitude dessa teoria permite considerar como jornalismo uma 

série de manifestações emergentes ou ainda por ser inventadas. O limite, difícil de 

dimensionar, seria a conexão por finalidades e pelo sentido. Talvez esteja na amplitude, 

mais que na especificidade, o dilema desse arsenal teórico. 

 

Mídia NINJA e tipos polarizados de jornalismo 

 Vimos até aqui que, na perspectiva de Otto Groth, a Mídia NINJA atende em parte 

às características essenciais do objeto da Ciência dos Jornais, ainda que se ponha a 

tensionar o jornalismo em sua concepção geral e abstrata, especificamente quanto à 

universalidade. Mas não é por conta dessa dimensão conceitual – pouco discutida – que há 

um evidente desconforto geral, uma sensação de que os NINJA são sintoma de algo que sai 

do lugar, que mexe com o que está estabelecido. A sensação ocorre porque a Mídia NINJA 

se choca com uma dimensão ideal hegemônica da instituição jornalística, que acaba por ser 

tomada como definidora do jornalismo. 

 A hipótese de partida é, então, reformulada: a Mídia NINJA, agora, é ao mesmo 

tempo um caso no centro (não rompe totalmente com as características essenciais de Groth) 

e nas bordas (destoa das características hegemônicas) do jornalismo. Para pensar em que 

sentido esse estar nas bordas aparece, alguns enquadramentos conceituais marcantes da 

Mídia NINJA são a seguir comparados com outros considerados tradicionalmente 

jornalísticos. Aqui, a reflexão desprende-se da proposição teórica principal de Groth. No 

entanto, recorro novamente a ele acionando o conceito de tipo trabalhado em sua obra. O 

tipo, segundo o autor, é uma síntese mental de qualidades e relações, modelos de ação e 

processos que não se volta apenas para as similaridades, traz também a ideia de conjunto. 

É praticamente ilimitada a possibilidade de tipos a serem formados. Groth explica 

que o pesquisador pode formar um único tipo, ignorando as variações; estabelecer 

dicotomicamente tipos polarizados, duas alas contrárias entre as quais “[...] cada variação, 

com as suas transições fluidas, permanece indeterminada [...]” (2011, p. 121); ou ainda 

ordenar os tipos politomicamente, ou seja, em muitas partes. Chega-se, assim, a sequências 

unidimensionais. Essas sequências podem, então, ser combinadas, entrelaçadas umas às 

outras, formando listas pluridimensionais de tipos, “[...] nas quais diversas características se 

cruzam” (2011, p. 121).  
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Estabeleço a seguir quatro sequências de tipos dicotômicos ou polarizados que 

ajudam na compreensão de porque a Mídia NINJA figura nas bordas em relação ao 

jornalismo institucionalizado e hegemônico: ativista/objetivo, descentralizado/centralizado, 

não profissional/profissional, pós-industrial/industrial. A combinação dessas sequências 

forma uma lista pluridimensional que indica o caráter contra-hegemônico da Mídia NINJA. 

 

 Ativista – Objetivo 

A relação direta entre jornalismo e objetividade está convencionada, como se a 

objetividade fosse uma de suas cláusulas pétreas, imprescindível à definição da atividade. A 

rigor, a objetividade não era ponto crucial para os jornais dos Estados Unidos até 1830 

(SCHUDSON, 2010). Trata-se de um conceito que, vinculado ao jornalismo, tem origem 

marcada no tempo e no espaço e pode ganhar muitas formas a depender do que se entende 

por ele e das apropriações que sofre em diferentes contextos culturais.  

Liriam Sponholz, que defende a objetividade por uma visão epistemológica, como 

adequação do relato à realidade, desconsidera um dos entendimentos mais comuns do 

conceito, que o aproxima da neutralidade – sentido em que aparece, aqui, na polarização 

com o ativismo: “[...] o conhecimento não se torna objetivo através da negação da 

subjetividade, mas sim através da sua confrontação com a realidade ou o mundo exterior, 

através da sua verificação empírica” (2009, p. 28). Para ela, a neutralidade, abstenção de 

expor a própria opinião ou subjetividade, não é pressuposto para uma cobertura jornalística 

objetiva. 

A produção do conhecimento jornalístico é sempre subjetivo-objetiva, dá-se no 

contato entre o jornalista e o mundo. De modo que podem conviver aparições mais 

objetivas do jornalismo, que mantenham a tradicional postura neutral, e experiências mais 

subjetivas, que, no limite, atinjam a perspectiva ativista. A sequência de tipos estabelecida, 

com ativista e objetivo como polos, é um contínuo, ou seja, carrega uma enorme variedade 

de casos figura entre os extremos. O ativismo não é necessariamente, portanto, contrário ao 

jornalismo. Mesmo jornais com aura de objetividade, em questões pontuais, podem assumir 

caráter ativista. Há, ainda, periódicos que fazem como regra jornalismo hegemônico com 

ativismo. A história recente da revista Veja é um caso de jornalismo-ativista. A 

objetividade, no entanto, segue como valor hegemônico do jornalismo. 

O ativismo da Mídia NINJA diz tanto da postura ativa de seus videorrepórteres, a 

mediar e integrar manifestações, quanto da proposta de intervenção midiática na realidade, 

do uso dos recursos de tecnologia e mídia disponíveis como forma de ação social. É um 

ativismo atado à lógica das redes, às comunidades digitais, à cultura hacker. Do ponto de 

vista narrativo, uma das marcas do ativismo NINJA nos protestos de junho era a posição do 

videorrepórter, incorporado aos protestos, um narrador-personagem, enquanto o jornalismo 

tradicional posicionava-se de fora, um narrador-observador.  

Nas coberturas colaborativas das redes, segundo Fábio Malini e Henrique Antoun 

(2013, p. 248), “[...] os perfis agem como se estivessem dentro do fato, reportando de modo 

enunciativo os detalhes do acontecimento. Mas seus relatos são permeados por anúncios, 

denúncias, opiniões e mensagens, que demonstram, como dizem os americanos, uma ‘self 

expression’”. Os NINJA não reportavam simplesmente as manifestações; eram parte delas. 
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A GloboNews se apropriou desse olhar de dentro em manifestações como a do 7 de 

setembro, infiltrando videorrepórteres em meio à multidão. Como em qualquer apropriação, 

no entanto, o sentido é deslocado em relação ao modelo inspirador. 

Há uma ponderação importante. O ativismo, a defesa de causas, precisa manter 

alguma abertura para a “confrontação com a realidade” de que fala Sponholz. Assim como 

não é possível um jornalismo completamente objetivo, apartado das subjetividades, não é 

recomendável um jornalismo de teses e causas dogmáticas, fechado para o mundo. Em 

muitos casos, mídias militantes afastam-se teleologicamente do jornalismo. Groth considera 

que os jornais de partidos políticos, por exemplo, não têm mais o caráter de jornal, no 

sentido jornalístico do termo. Seja a Mídia NINJA, sejam outras mídias ativistas contra-

hegemônicas ou mesmo mídias jornalísticas tradicionais, cabe atentar se as ocorrências do 

mundo não são atropeladas para defender um fim: 

 

Quanto mais o periódico estiver voltado para um fim, quanto mais parcial o dirigente da 

empresa perseguir este objetivo, que pode ser tanto uma uniformidade intelectual como um 

interesse comercial, tanto mais forte é o impulso de deixar este fim, e não os mundos diante 

dos leitores, decidir sobre a escolha do material, tanto maior o número de sacrifícios feitos 

por este objetivo também às custas de uma apuração puramente jornalística (GROTH, 2011, 

p. 208, grifo no original). 

 

 Descentralizado – Centralizado 

O modo centralizado de funcionamento da atividade jornalística consolidou-se no 

século XIX. Antes disso, diz Elias Machado, predominava a produção descentralizada, em 

que “[...] a publicação de informações na imprensa dependia quase que totalmente da 

entrega de conteúdos pelos colaboradores” (2009, p. 2). Com a centralização, a produção 

passou a ser controlada verticalmente pela categoria profissional dos jornalistas. Segundo 

Machado, o primeiro movimento de retorno à descentralização da produção ocorreu no 

início do século XX, com a criação das assessorias de imprensa. 

A descentralização, aqui, é diferente daquela tratada por Groth. O teórico da Ciência 

dos Jornais aponta a tendência à descentralização por conta dos limites da publicidade, da 

impossibilidade de um único jornal mediar o mundo diante de todas as pessoas. Os polos 

descentralizado e centralizado da sequência de tipos em questão não dizem respeito à 

concentração ou não da imprensa, mas ao modo como se dá a produção. E o processo de 

produção da informação, neste início de século XXI, passa por uma descentralização 

generalizada (MACHADO, 2009). Nas redes, essa descentralização adquire um caráter 

radical, com coberturas colaborativas que sequer precisam ser agrupadas nas redações na 

forma de um produto relativamente coeso. 

 

Diferentemente da imprensa, que busca criar o “todo” para dar, assim, uma visão 

panorâmica dos acontecimentos, a cobertura colaborativa é produzida de modo 

descentralizado pelos nós da rede e nucleada por uma tag que faz jorrar os conteúdos através 

da timelines. Ela faz valer o espontâneo, o instantâneo e o testemunhal, firmando uma 

agenda informativa tanto nos veículos profissionais da imprensa, quanto na sociedade de 

perfis online (MALINI; ANTOUN, 2013, p. 247). 

 

Uma cobertura não agregada, aos fragmentos, como a da Mídia NINJA, modifica o 

trabalho de seleção e hierarquização da informação. Do ponto de vista narrativo, as 
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transmissões NINJA são difundidas sem edição, enquanto que o processo industrial do 

jornalismo requer uma série de instâncias de controle que culmina na edição. Mesmo 

quando fazem transmissões ao vivo, as mídias tradicionais costumam manter um comando 

central tanto de ancoragem, para acionar repórteres e juntar as peças sobre as ocorrências, 

quanto de direção de imagem, que permite escolher e alternar as tomadas de câmera 

disponíveis. 

A descentralização da Mídia NINJA atinge um nível que ultrapassa a própria 

vinculação ao grupo organizador. Uma série de pequenos coletivos locais apropriou-se da 

identificação “NINJA” e passou a fazer transmissões ao vivo, sem necessariamente 

estabelecer contato com o Fora do Eixo. De modo que a Mídia NINJA sequer tem controle 

das vozes dispersas que enunciam como NINJA. É um dilema da difusão descentralizada. O 

jornalista Bruno Torturra, um dos idealizadores dos NINJA, em entrevista a Luiz Eduardo 

Soares, considera que tal característica faz da Mídia NINJA, mais do que um veículo, uma 

estética de jornalismo: 

 

A gente cresceu muito, cresceu demais. E mais do que um veículo, a Mídia NINJA acabou 

virando uma estética de jornalismo e uma modalidade de jornalismo. Um pouco como o 

Black Bloc. Você não precisa pedir autorização pra ser um Black Bloc, não precisa 

aparecer lá na reunião, se filiar ao Black Bloc, galgar passos pra se tornar um. “Ah, pode 

tacar o coquetel molotov.” Eu ouso dizer que a maioria das pessoas que começaram a 

transmitir como Mídia NINJA depois do primeiro grupo foram pessoas que não pediram 

autorização. NINJA RJ2, Black NINJA, Peixe NINJA, NINJA BH... Tem várias páginas do 

Facebook de grupos de Mídia NINJA com o nosso logotipo (Baixada Fluminense, Berlim...) 

fazendo transmissões, falando em primeira pessoa. 

 

 Não profissional – Profissional 

Há dois entendimentos, para Groth, quando se fala em “jornalismo”: com relação às 

pessoas, é o que diz respeito ao grupo de atuantes no jornalismo profissionalmente; já 

quanto ao conteúdo, o que diz respeito à atividade jornalística e seus produtos. Tal distinção 

é feita pelo teórico antes de discutir o jornalismo como profissão. Ela ajuda a localizar a 

possibilidade de atuação de um não profissional, do chamado “amador”: “um ‘não 

jornalista’, por exemplo, um intelectual ou um funcionário público, pode se ocupar 

‘jornalisticamente’ trabalhando paralelamente, eventualmente ou ainda uma única vez nisto 

e fornecer um produto jornalístico” (GROTH, 2011, p. 323). O que define se um produto é 

ou não jornalístico, portanto, não é a profissão de quem o produziu. 

O jornalismo como profissão é produto do século XIX, já o jornalismo como 

atividade existe desde a invenção do jornal, diz Groth. A ligação interna da profissão 

(sentimento de comunhão, interesses materiais e imateriais em comum) era fraca no início, 

sendo os jornalistas unidos por um elo externo: o pertencimento à imprensa periódica. Com 

o tempo, a profissão jornalística foi se consolidando externa e internamente. Ocorre que, ao 

mesmo tempo, houve uma crescente diferenciação, com diversidade de manifestações, 

especialização de conteúdo e de pessoal. Groth já identificava como uma dificuldade para 

qualquer investigação científica do jornalismo a incerteza de sua delimitação enquanto 

profissão. É preciso reconhecer que há “limites inseguros, limites fluidos, combinações 

questionáveis” (GROTH, 2011, p. 333). 
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A profissionalização do jornalismo é permeada de ambiguidades e imprecisões. 

Segundo Érik Neveu (2006), a faixa móvel da profissão trouxe vantagens para os 

jornalistas, por permitir anexar novas atividades ligadas ao surgimento de mídias como 

rádio e TV e, mais recentemente, do ambiente midiático que é a Internet. Mas, diante da 

expansão de outras ocupações ligadas à comunicação e à informação, “Podemos sempre nos 

perguntar se o raciocínio não está a ponto de tomar outros rumos” (NEVEU, 2006, p. 40). A 

questão de Neveu é se não passaria a ser mais vantajoso transformar essa fronteira 

permeável em limite bem definido. É um tema há muito debatido entre acadêmicos, 

sindicalistas e profissionais. Minha impressão, no entanto, é que seria mais produtivo 

assumir a fluidez da profissão e lidar com ela. 

Quando as teorizações sobre o jornalismo tentam fechá-lo enquanto fenômeno 

exclusivamente construído por profissionais, muita coisa se perde. Não significa que a 

defesa da profissão deva ser abandonada. É uma luta importante que cabe aos sindicatos e 

órgãos de classe. O problema é tentar sustentar teoricamente o jornalismo em argumentos 

profissionais e não epistemológicos. Cada vez mais surgem produções ditas amadoras. Elas 

podem ganhar o status de jornalísticas? Se respondermos pensando o jornalismo como 

profissão, não. Se a resposta tiver como base o jornalismo enquanto atividade, talvez. Não 

se trata de incluir todo conteúdo amador ou não profissional como produto jornalístico, mas 

apenas não descartá-lo a priori simplesmente por não passar pelas mãos de um 

representante autorizado da profissão. Antes de normatizar, cabe compreender as 

transformações. 

Embora haja jornalistas envolvidos com a Mídia NINJA, como o próprio Torturra, 

não se pode dizer que a rede de colaboradores seja formada prioritariamente por jornalistas 

profissionais. A sequência de tipos que traz profissional e não profissional como polos 

permite considerar, além da produção amadora, as parcerias possíveis entre profissionais e 

amadores no meio desse contínuo, que alguns chamam de pro-am. Se as organizações 

jornalísticas tradicionais buscam cada vez mais integrar o amador ou não profissional em 

seu processo produtivo, a Mídia NINJA enfrenta o dilema inverso: como integrar jornalistas 

profissionais à produção de narrativas NINJA? Diz Torturra: 

 

Os jornalistas ainda não apareceram pra trabalhar junto. A gente está começando a tentar 

fazer investigação, produzir material editado. A gente gostaria de fazer um livro. Como é 

que a gente combina isso com centenas, talvez milhares de pessoas que já falam em 

primeira pessoa em nome da Mídia NINJA? 

 

 Pós-industrial – Industrial 

A consolidação institucional do jornalismo está atrelada a sua formação enquanto 

indústria, no século XIX. Antes disso, o jornalismo era uma atividade artesanal, com pouca 

autonomia em relação a outros campos sociais e sem regras próprias que o distinguisse. Há 

indícios, contudo, de que um novo estágio produtivo esteja em curso: o de um jornalismo 

pós-industrial. Assim foi nomeado um relatório lançado em 2012 pelo Tow Center for 

Digital Journalism, da Columbia Journalism School. Para C.W. Anderson, Emily Bell e 

Clay Shirky (2013), autores do documento, não se pode mais falar de fato em uma indústria 

jornalística na medida em duas condições para seu funcionamento foram perdidas: a 
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similitude de métodos entre um grupo relativamente pequeno e uniforme de empresas; e a 

incapacidade de alguém de fora desse grupo criar um produto competitivo. 

 Diferentemente das três sequências de tipos anteriores, formadas por dicotomias que 

não se anulam, os polos pós-industrial e industrial indicam uma alteração de padrão na linha 

do tempo do jornalismo. Trata-se de uma mudança no modo de produção em um mundo 

digital e em rede, que acaba por distinguir o jornalismo da época contemporânea do 

jornalismo industrial, típico dos séculos XIX e XX. Boa parte das grandes empresas segue 

funcionando em uma lógica eminentemente industrial. Ocorre que essas mesmas empresas 

passam agora por crises profundas. Diante das mudanças no ecossistema midiático, novas 

configurações reprogramam o jornalismo, ainda que a adaptação de jornalistas e 

organizações não seja completa. 

O termo “jornalismo pós-industrial” foi originalmente usado em 2001 pelo jornalista 

Doc Searls para designar um jornalismo que não é organizado em proximidade ao 

maquinário de produção. Anderson, Bell e Shirky entendem que a ideia de jornalismo pós-

industrial parte do princípio de que as atuais organizações jornalísticas tendem a perder 

receita e participação de mercado e, para ainda serem relevantes, terão que explorar novos 

métodos de trabalho e processos viabilizados pelas mídias digitais. “Nessa reestruturação, 

todo aspecto organizacional da produção de notícias deverá ser repensado” (2013, p. 38).  

 Além da necessidade de adaptação das organizações jornalísticas tradicionais à 

Internet e ao novo cenário da informação, há um outro dilema importante apontado pelo 

relatório, relacionado à institucionalização de novas formas de produção da notícia e do 

jornalismo, de organizações disruptivas, que rompem com as formas tradicionais em crise. 

Se, por um lado, como manifestação midiática alternativa, a Mídia NINJA tem antecedentes 

– Alberto Dines (2013) chega a dizer que Hipólito da Costa era NINJA –, por outro, há 

características que tornam essa experiência peculiar por ser alternativa não apenas do ponto 

de vista discursivo, enquanto voz dissonante, mas também institucional, pelo modo de 

produção e difusão não tradicionais. 

 O documento da Columbia Journalism School é dividido em três partes: jornalistas, 

instituições e ecossistema. Os autores entendem o termo “instituição” como uma etapa da 

estabilização organizacional: a continuidade daria às organizações jornalísticas o status de 

instituição. “Sobrevivam”, recomendam às novas organizações na conclusão do relatório. 

Acredito, no entanto, que a reinstitucionalização do jornalismo no contexto pós-industrial 

não está ligada à continuidade ou sobrevivência de uma ou outra organização. A ideia de 

instituição diz respeito a um padrão de conduta, um procedimento organizado e 

estabilizado. Assim, parece mais coerente tratar da institucionalização de novas práticas, 

linguagens e novos papéis do que apenas de novas empresas. Nesse ponto, a reflexão feita 

por Pablo Capilé, do Fora do Eixo, sobre a Mídia NINJA em entrevista ao programa Roda 

Viva, da TV Cultura, está mais próxima do que entendo por institucionalização do que a 

recomendação de Anderson, Bell e Shirky. Independentemente da sobrevivência da Mídia 

NINJA, importa a estabilização de práticas emergentes que respondam a questões que as 

práticas consagradas não conseguem. 

 

Uma das coisas que o Mídia NINJA, no meu ponto de vista, tem trabalhado também é pra 

com o tempo se tornar desnecessário. A capacidade de perder o controle mesmo, de 
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entender que em certo momento consegue inspirar que uma série de outras iniciativas 

consigam também ter essa solidez. 

 

Redimensionar fronteiras 

 O acoplamento das sequências de tipos unidimensionais explicitadas permite 

visualizar uma lista pluridimensional que ajuda a compreender a relação entre a Mídia 

NINJA e o jornalismo. Os NINJA se aproximam de um jornalismo quadruplamente contra-

hegemônico: ativista, descentralizado, não profissional e pós-industrial. Não é assim que o 

jornalismo foi historicamente legitimado. Os processos de institucionalização e legitimação 

seguiram os passos de um jornalismo objetivo, centralizado, profissional e industrial. Esse é 

o modelo de jornalismo tomado em geral como legítimo e que ocupa o imaginário social 

sobre o que se quer dizer por jornalismo. 

 Uma experiência como a Mídia NINJA pode servir de balizador importante na busca 

pela demarcação do jornalismo. Por um lado, é sempre difícil definir limites, por outro, as 

tentativas costumam ser redutoras, pouco afeitas à diversidade de materializações possíveis 

do fenômeno jornalístico. A hipótese é, então, reformulada uma vez mais: a Mídia NINJA 

ajuda a redimensionar as fronteiras do jornalismo. Não se trata simplesmente de identificar 

o lugar ocupado pelos NINJA no campo midiático-jornalístico (nas bordas, no centro), mas 

atinar para a possibilidade de, a partir desse fenômeno, tensionar a teoria e o imaginário 

social sobre o jornalismo. Mais do que pregar essa experiência em um quadro teórico 

parado, cabe à empiria pôr a teoria em movimento. 

Talvez boa parte dos processos de produção NINJA não se institucionalize. Ou 

talvez a iniciativa nem dure tanto assim. A Mídia NINJA, tão mutável em sua ainda curta 

história, não figura, aqui, como o grande agente transformador do jornalismo, mas como um 

caso exemplar de um cenário movente. A intenção deste artigo foi entender a Mídia NINJA 

em sua relação com o jornalismo; mas também, pela Mídia NINJA, compreender melhor o 

jornalismo. Dito de outro modo: fazer com que uma experiência recente do mundo empírico 

(Mídia NINJA), em processo agonístico com ideias relacionadas a um conceito abstrato 

consagrado e impreciso (jornalismo), ajude a diminuir a imprecisão de tal conceito. 

 Das ruas brasileiras aos livros alemães. O encontro com Otto Groth permitiu atentar 

para uma teoria pouco discutida, embora antiga, e que apresenta uma visada mais ampla do 

que boa parte da Teoria do Jornalismo recente. Como diz Barbie Zelizer, “[...] acadêmicos 

normalmente tendem a favor de uma noção uniforme, unidimensional e unidirecional de 

como o jornalismo funciona” (2009, p. 2, tradução livre)5. As características essenciais de 

Groth, ao mesmo tempo em que trazem uma delimitação possível, mantém abertura para 

um escopo variado de manifestações. Atualidade, periodicidade e publicidade ainda são 

úteis para designar o jornalismo. A universalidade talvez permaneça firme como 

característica do jornal. Em relação ao jornalismo, no entanto, é momento de questioná-la. 

Não por conta Mídia NINJA simplesmente, mas pelas reconfigurações jornalísticas no 

ecossistema midiático. 

 Se, na Ciência dos Jornais, Groth tratou de definir características essenciais, talvez a 

hora seja de olhar para experiências que redimensionem as fronteiras, que façam repensar o 

                                                 
5 [...] scholars have tended to favor uniform, unidimensional and unidirectional notions of how journalism 

works. 
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jornalismo. Há um processo de reinstitucionalização do jornalismo em curso. E, em um 

futuro próximo, a prática jornalística não deve atingir uma condição de estabilidade 

(ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2013). O que antes já era plural – embora nem sempre 

fosse assim reconhecido – tende a contar cada vez mais com padrões múltiplos. O que antes 

era pouco claro paira ainda mais difuso, feito um conceito errante. Nesses tempos de 

incerteza, discutir fronteiras é difícil, mas necessário. 
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